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బెజవాడ: 

ఆంధ గ్రంథాలయ "పన్ (లిమికెడ్) యందు 

క కోదండ రామయ్య చే ము దింపంబడియె, 

1928. 



కొలి.పలురు. 
=౦0౦సితిషంం- 

శ్రీనాథుండు శృంగారవియుండు. కావుననే తనకావ్య. 

మున కాతంకు శృంగారనై.షధమని పేరిడినాడు, ఆయన కభి' 

మతిమగుటచే నీగింథమున కావిధముననే నేనును శృంగార 

శ్రీనాథమని ేరిడితిని, 9ది నిక్క_మగు చరితుగంథ మనం 

గాదు. చరిత్సిగంఖ మున జెప్పంబడు నిషయములెల్ల నవి 

యే నడచినవని నిరూవింపం దగియుండవలెను, అందదుకు. 

లుగా దొరకిన చరిత్రుసాధనములకుం బొందిక కల్పించి సం 

భావ్యముగా (శ్రీనాథునిచరితొము నిందు నేను సంధానించితిని* 

ఇందలి విషయములెల్ల నిక్లే నడచిన వనంగాదు, కాని, యుప' 

లబ్ధము లయిన చరితుసాధనముల కివి యవిరోధము లయి 

యనుకూలములయి సంభావ్యములయి యుండ(గలవని మా" 

తము జెప్పనగును. ఈకారణముచే శ్రీనాథ చరిత)మనుట 

ససిగా నుండదని తలంచి విడిచి పయిపేరు కయికొంటినిం శం 

గార మోగింథము పేరనేగాని లో నెక్కడను Mia 
పేరు జేతివీజవంటి జే. 

 చరితిభాగమని గంథవిమర్శభాగమని  యీగింథ' 

మును దొలుత రెండుభాగములుగా 'రచియించితిని కాని 

గృంభబాహుళ్యముచే నిపుడు పిథమభాగము. .మాతిమే: 



'ప్రకటించితిని, విమర్శభాగము "వేజొక గంథముగా వెల్లడ్ం 

పవలసియున్నడి. తొలుత నే సీహాథమభాగమున నానిన 

విషయములు కొన్ని యిటీవల శ్రీ చిలుకూరి వీరభదిరావు 

పంతులుగారు మొదలగువా రాంధు)ల చరితము మొదలగు 

వానియందు వేజుగా నెజింగి వెల్లడించిరి. అట్టవానింగొన్నింటి 

నిందు సంక్లేవించితిని; చర్వితచర్వణ మేలయని. మజియు 

గ౦ంథము పెద్దదియగుచున్న దన్న ఖీతిచే రెడ్డిరాజుల చరితము 

మొదలగు విషయములం దపూర్వముగా నేనువోసిన యనే 

కాంశముల నచ్చునందు హాిస్వీక రించితిని.4 

అనుబంధమునం జూపందగిన చరితిసాధనముల నెన్నిటి 

నో యమైెట్టితిని. ఇతరతి ముదినిములయిన శ్రీనాథ శాస 
రాలా 

* రెడ్డచరి కమింక చనెంతయేని (వాయవలసీయున్న ది. వ్యోసనినదాని6 

గూడ చేనిందు విడనాడితిని అది (ప్రత్యేక గంథముగా వెల్వడందగినది, 
ఒక "నిల కారలేదు “నేనును నామి తుడు వి యస్, శర్మ బ్ యె, స 

యల్, గారోను, కెడ్డతా(మళా సనములు ఆండుకలవనివిన్తి గుంటూరునుండ్ 

కూయులూరు కొల్లిపర యను -గాముములకు నిప్పులు చెటుసచున్న వేసవి 
గాడ్పులలాో వెకలి వివాాంచితీమి. తూములూరులో నొకగొప్ప తాను 

శాసన, మొక కోచుటిబిడ్డని యింటనున్న ది, ఎంత వేడినను నాతం జాళాసవ 

మును దూవీనవాయడుగాండు,. లేదు సొమ్ము నెను, చేడు కాదచనెను కరగం 

చితి ననెను, ఏమేమో అనెను మేమేమిచేయయలలము! తూములూరులో 

దోరకీన తౌముర్గీకాసనము చాయింటీవారు చూడంగూడదని, క్రీడువచ్చునని 

పెద్దగోతిలో పూడిచి పెట్టిరని తెలిసినది. అవనీ తీ3న వచ్చితిమి : 



లు 

నాదులను నేనిందు విడనాడిలిసి, ప్రస క్షములయిన బాటుధథారో 

లను 'బెక్కింటిం బరిత్యజించి తిని, అవికొన్ని చాటుపద్య మణి. 

మంజరీ పథమ ద్వితీయభాగములం దున్నవి, "పెక్కుపద్యమూ' 

లిష్వు డచ్చున కెక్కరానివిగా నున్నవి, *శ్రీగాథుని శృంగార 

వర్తనము” అనుపేర రచించిన పికరణము' నిందు ముదోంపక' 

మూలనుంచితిని,. 

* 

ఈగ 9౦థమునకు వలయుపిధా నసాధనముల నేను ప 

చ్యలిఖతపు స్త సకభాండారమునుండి పరిగపించిలతిని. మణియు 

శ్రీ చిలుకూరి ఏరభ దిరావుపంతులుగారు మానవల్లి రామ 

క్ ఎవ్ష్ విగారు జయంతి రామఠ్యు పంతులుగారు వేపా రామే 

శంపంతులుగారు కొమతాజు లత్ష్ముణ రావుపంతులుగారు. రంగ 
యు 1 

స్వామి సరస్వతిగారు ననువారి థోడ్చాటునుగూడం గొంత పడ. 

సితిని శ్రీ పర భదిరావుగా రంధు9ల చరితిమున శ్రీనాథ 

విషయము న్యాయుకేకాక వేలుగా శ్రీనాథుని చరిత్యేమును 

గూడ విరచించిరి, కడచిన సంవత్సరమున నే సీగ౦ింథమును ము 

దించుటకు పునః పరిశోధనము చేయుచు శ్రీ పీరభదిరావుగారి. 

యొద్దనుండి వారు రచించిన శ్రీనాథ చరిత ము గైకొంటినిః 
Qn 

వారి 'గంథము నాకు గొన్ని పట్టులందు గొప్పసాహాయ్యముచేసి 

నది. శ్రీ రామకృప్లకవిగారు వారికడనున్న యపూర్వశాసన 

సంచయమును బది యేండ్లషంబూర్వము నాకొక మాటొసంగిరి.. 



ర 

"కెడ్దచరితివివయము. లందుం గొన్ని యపూర్వాంశములను , 
దానివలన నేను గ౦హంపలలిగితిని, బృటీవల నొ శాసనములు. 

దాశూరామాది సలములనుండి దొరతనమువారు _కకొనివచ్చి 

రి కొన్ని యన ఫు స్తక శాలలోయభాడ నున్నవి, పది 

యేండ్లకుబూర్యము శ్రీ) జయంతి రామయ్యపంతులుగారిక డ్ 

నండి నేనొక శాసనము వ్యోతపతిని 7 కొని (పేజీ 127 చూ. 

'అనుబంధముకూడచూ .) గంథమున నుదాహారించితిని. పా 

చ్యలిఖతపు స్తక శాలలో నది తప్పులతో నున్నది. డానియిట్టి యి 

టీవల నాశాసనము౮హూర్చి మతభేదము:. చేర్చడినవ. ఇప్పుడా 

శాసనశిలయున్న చోటి కరిగి శేను దానిపాఠములను స్పష్టపజు 

చుకొనివచ్చితిని. అడి (శ్రీ రామయ్య పంతులుగారు నాకొసగొన 

పాఠముపికారముననే కలదు. బహుకాలమునకు ముంచే నిర్లు 

ఫ్రముగా నా 'శాసనమును ఛామయ్యపంతులుగారు వ్యోసికొని 

ses శాక నుకూలమమయమ్యెను. ఇండియకా ఆంటిక ఏరీ 

ఎపీగాఫికావండికా శాసనపరిశోధకుల రిపోర్టులు, మొదలగు 

చరితిసాధనముల నడిగినప్పు డెల్ల న్యాయమూర్తి వేపా రామే 

ఫంపంతులుగారు నాహొసంయగచు వచ్చిరి. అంధుల చరితములు 

కవుల చరితములు, పరిషత్సతిీకలు, ఈము రచించిన వ్యా 

సములు, కడచిన వత్సరము తేడవుకాలము నాకడ నుండనిచ్చి 

యు గొన్ని చరితాంక ములందుం జర్చించియు శ్రీ కె విల 

కణ రావుపంతులుగారు నాక సాహాయ్యముచేసిరి. మూడేం 



స్రపముందు దొరతనమువారి నిదేశమున శ్రీ రంగసామిసరస్వతి 
“గరు శాసనములకొొణకును, నేను గ౦9౦ంథధములకొజకునునయి 

శీటంటూారుమండ లమునంగలసి సంచరించితిమి, అప్పుడు శ్రీనొ 

థ శాసనములు కొన్ని కొ9 త్తవి దెరకినవి. మతీకొన్ని విషయ 

ములందుహాడ సరస్వతిగారి సాహాయ్యము నేను బడసితినిం 

ఇట్టి యుపకారములక్యిప యివారియెడ: గ్బృతజ జ్ఞ తాబద్ధుండనగు 

చున్నాండను, నాపుట్టుక కుణూడం బూర్వమే యంధీక విచరితం 

ముంగూర్చి యధిక ముగా. బరిశమించి మంచిగంధము రచిం 

చినవార గుటచే పికేశ లింగముపంతులుగారి నిక్కండ వినుతించు 

“చున్నాండను, వాను, కీ రశేషులు. 

ఈగంథమును నేను బది యేండ్లకుంబూర్వము రచించి 

యచ్చునకుందెచ్చుట్నకెయత్నించుటలో నప్పుడంతరితపా గయ 

మయ్యెను, ఆగొడవ నిప్పుడు తడవనేల? తజీవయినను నేండిట్లు 

ప్రచురింపంగల్లినందుకయి పరితోపి,ంచుచున్నాండను. 

ము కాల సంస్థానాధీశ్వరులగు శ్రీ రాజూవాసిెడ్డి' 

చందిమాళశ్వర పి సాదబహాద్దరుజమించారుగారు నాయి 

గృంభస్థితి నెజిలి నిర్వా సిజముగాం గొంతద్భవ్యము నొసల 

శీఘ్రతరముగా సీగంథధము ము, దితమగునట్లు చేసిరి, సత్త 
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డుగ్ధపాథో రాశి తొలుచూల సంతతి రోహిణీ దేవి తారుణ్యఫలము 

న్ చంద కాంతశిలాను నిలకృపీట (ల్ 

నిర్ణరాంథ్లోవ్య ధా మోక్షునియమ వైద్యు 

డంధ కారచ్చ్భటా హల హలవహారుండు 

వందుండొ ప్నాశెంగాంతి ని: స్తం దుడగుచు, 

2623 6 ధరనాలకోటలో ధరకా లకోటలో 

264 16  కాడుకుటూతురు కొడుకు కూతుంనియు 

ఇర? 8 కూతురును కొమారగిరియను ము 

కొడుకును గలిగెరి 

267 7 కుమారగిరతోబుట్టువు కుమార గిరి తేల్హాంబిక కుయూరుడు, 

దొ్జాంబికయే కాదగును 

తలాంవికయని పత్ని కాడ 
య 

కలదట, , 



9296 20  ఎదుఇండం బొగడ ఎదునిండపొగడ 

997 29 అనువారు ననువారు 

298 11 ఎక్క_డికిపోయెనో ఎక్క_డపోయెనూ 
90176 శ్రైవిపాకము కర్మవిపాకము 

808 11 వేదళాఖాదీతి వేదళాఖాధీతి 

809 7 పాదైన పాడైన 

809 18 చర్మితేములను చరిత్రమును 

810 19 మపొముకా నుహిమకొ 

312 8 పట్టిమెట్ట పట్ట మెట్ట 
312 15 శ్రీముంకుండై వెలుంగు... (క్ర్రీమన్మథుడై వెలుంగు 

318 14  ఇాక్పదోషీక వా(కృతోషిత 

అరసున్న లు, ర, ఆ, లు, థ భ, లు మొదలగునవి కొన్ని స్థలయులం 
దప్పుగాం బడినవి, ఇంకను పాఠకులెల్లరు గు రింపందగిన యక్షర వ్య త్యయన్వు 

రిం ఖల 

లంను బహాస్థలకుల( బడినవి. సరిపటుచుకిొను (పాజ్ఞలనావోర్ట మును సంఖో 

వించుచున్నాను, 



ళ్ళ Tre వ్ర్రీ గారి. 
Be. 

(శ్రీగురు చరణం శరణమ్. 

నీ. శ్రీనిరంతరానంద ని శ్మ్రేయసార్థ 

సాధకము సర్యకిల్బిన'బాధకము స 

మ గ్రవిజ్ఞానదము మహామహీమఫఘనము 

శరణ మగు మాకు సద్దురుచరణయాగము. 

దివ్య పకాశ మగు శబ్ద జ్యోతిని వెలయించి మానవుల 

జ్ఞానే త్రమునకు లో కవృత్తాంతమును శాశ్వతముగా గన్సజు 

చు కపీశ్యరుల (పతిభాశ _క్టికి నమస్కారము. శబ్దజ్యోతి 'లేని 

నసాయను, దానిని గపిశ్వరులు శాశ్వతముగా నుద్దిపింపం చేయని 

నాండును లోకము చీకటినొనును.లోకనాకకుం గవీశ్వరు లే కర్ణ 

ఛారులు. సంసారయా। తలో? గపిశ్వరు లే క వితామృత పపల 

వెలయించి య్మశవముమున లోకము నానందోద్దేశ మున కండె 

వేయించుచున్నారు. రసాసందానుభవము వెలయుచుండునంత 

వజకు లోకమున నీకవీశరులభునతే యనితరలభ్య మై సభ్యమై 

యొసప్పుచుండును, వారియున్నతజీవితము లోకమున కున్నార్జ 

డగ్భకము. దాని నారాధించుట లోకమునకు మేలుకూర్చు. 



ల శృంగార త్రీ నాథము. 

కొనుట. (ప్రాచీనాం ధక సి శరుల జీవిత చకి|తములను విపులము 

గా వెలయించి వారికీ ర్తిమూ రులను గీ ర్తిరపవలెననియు), దత్క_ 

ఏితావిమర్శ మూలమున నం ధవాణికి6 గొంతయారాధనము 

చేయవలెననియు నాకు. గొండంత కోరికకలదు. -ఈకోరికను 

దీటుచుకొనుటకై చేయు నాయత్నమునం దొలుతం దోంచిన 

వాండు ్రీనాథకవిసార్వభౌముండు. బహు బేశములుతిరిగి బహు 

ఇాస్రైముల నెజ్ంి, రసవత్కవిత రచించి, రాజాధిరాజుల పూ 

జలంగొని, విద్వద్షోస్టులం దాటి కేజీ, విద్యావినాదములందు 

విజయములంది, భువనభరిత కీ ర్రియై, పూర్ణ పురుపాయువజీవిమై 

దివిజకవివరుగుండియలు దిగ్గురనునట్లు స్వర్లోక్మపస్థానము సల్పిన 
మనక విసార్వభె"మునివంటివాండు, _చుఖ్యాతే చర్మితుం డంధ 

క వీశ్వరులం దింకొకం డగపడండు. ఆయనచరి తమును గను 

గొనుటకు సాధనము లనేకములు సమకుజియున్న వి, యథా 

శక్తి యధథోపలబ్ధి, యింకమిోంద నాసుకవీందునిచగ్శితము వివ 

రింతును, 



(పథమ పకరణము. 

ఫీ కమలనాభుండు సుధీఘనుండు సక్క_వితా వి 

ధాత 'కాల్పట్టణస్టాత తౌత 

మారయ్య సర్వవిచ్యారసజ్షు సజుండు తండి 

ఫీమాంబ పసల తల్లి 

దుగ్టయ్య కృతికర్న తగ్గవా(డు మజంది 

పాటికెక్కిన పాక నాటికులము 
జాళ్లు కృష్ణ్రయజుః (ప్రశస్త మాప_స్తంబ 

సూత్ర భారద్వాజగో( త్రయుతము 

గ్ జన శ్రకొల మరయ కాకాబ్దములు సహ 

(స్రమను యూ౭డునూర్లు చనినమోంద. 

నన్ఫదేను కొంచ మించుమించుగ నగు 

చెవని కట్టి సుకవిరవిని దలంతు, 

మన కిప్పుడు (వస్తుకాం మగు (శ్రీ నాధచర్మితము 

నాయ యెజుక కుందెచ్చుకొనవలసినకాలము పదునాల్లవ 

x] తాబ్దియంతమును, బదునై దవశ తాబ్దియర్థాధిక భాగమును. 

విద్వత్క_విసంపన్నత చే సీకాలమం దంధదేశ మెక్కు_వవై 

భవవమునుభవించినది. విద్యారణ్యులవారు తురుష్ము_లవలన నా 

ర్య ధర్మనిర్మాణముల కుపప్రవము కల్ల కుండ విద్యానగరరాజ్య 

మును వెలయంబేసి వేదాదివిద్యలకు భామ్యములు ర-చచియించి 

వై దికసంపదాయమును సంరత్నీంచియిప్పటి ఆక్కువకాలము 



4 శృంగార్మ త్రీ నాథము. 

కాలేదు. బహుమహో కావ్యములకు వ్యాఖ్యానములురచించి' 

సంస్కృతే సార స్వతమ్ముదను విప్పి చూపినవ్యాఖ్యాతృశిరోమణి 

మల్లి నాథ సూరియు, భ _క్రిరసపారావారముననోలాడున ట్లంధ 

భాగవత పబంధమును రచించి యంధలోకము నన్నుగహిం 

చిన పూత చరి తుండు బమ్మెర పోతరాజకవియు పీ-కాలమున నే 

యవతరించిరి. సంస్కృ తాం[ధములం దింకనెందజో యెన్నం 

దగిన కవీశ్వరు లున్నారు. వారివిషయము [పకరణాంతరమునం 

(బశంసిం చెదను. పరమ ధార్మికులును, విద్యావిలాసలాలసులును 

నగు శెడ్డిరాజులపాలన మోకాలముననే కొనసాగాను. విద్యా 

నగరమున. గ శ్రాటరాజులును, గటకమున గజపతులును, నద్దంకి 

కాండవీడు రాజమహేం| దము 'మొదలగుస్థలముల రెడ్డిరాణు 

మును రాచకొండ దేవరకొండ మొదలగుస్థలముల "రేచెర్ల వెలమ 

రాజులును నెలకొని యూకాలమున నంధ దేశ భాగములు బో 

లించుచుండిరి, సారవంతమయినమధ్యాం[ ధ 'దెశము రెడ్డిరాజుల 

పాలనముననుండుట చే వారిపయికి. దక్కినవారు. దండువెడలు' 

చుండిరి. తురుష్కులతళ్లును గలడుగాని వా రంధ దేశమున 

స్కుపతిస్టితులు కాలేదు. నాంటిరాజలలభోంబఛానులు పీరు. 

మజీకొందటు చిజుతదొరతనములు గెజపువారు నున్నారు, 

కాని వారు పయివారికి లోపడినవాశే. అప్పటి య౫ధచదేశ 

షం యిట్రది. 



(పథమ పకరణము. త్ 

కులగో[ తములు, 

(స్రీ నాథుండు యజుశ్ళాఖయు నాప _స్తంబస్త్మూ తమును భార 

ద్యాజగో తమునుగల పాక నాంటిని యోగి శ్రాహ్మాణవంశము 

వాయు, పాకనాండు పూర్వ మేకవింశతిసహ స (21000) 

(గామసంఖ్యాకమగు దేశము, 

మ. ఆరుదందకొ వెల నాంటివోడమను జేం దాజ్జాపనం బూని దు 

_స్తరశ కిక జని యేకవింశేతిసహ్న ప్షగామసంఖ్యాక మె 

ధరణించేర్చినపాక నాండు నిజదోర్జనై కలగన్న ంబుగాం 
బరిఫాలించే నమాత్యకొమ్మున జగ క్పఖ్యాతార్నితులై. 

కేయూరబాహు-చరి కము, 

(శ్రీ వై లము తూర్పుటంచునంటుకొని గుండ్లకమ్మ 

నదికి ను త్రరదతఖ్నీణ పార సములందు సము దముదా(క వ్యాపీం 

-చినబేశము పూంగినాండని (పోలయవేమునిశాసనమం దున్న ది" 

శూగి పూంగి, పోత, పాక, పదములకు శబ్దార్థ సంగతికలదు. 

'పూంగినాయే పాకనాండు కావచ్చును. అశేయంనేని నేం డది 

కర్మూలు, గుంటూరు, నెల్లూరు, కృష్ణా మండలములలో సంక్ర 

మించినదగును. బహుకాలమునకుముందే యం ధబ్యోహ్మ 

ణులు నై దికులన్సి నియోగులని, యిరుదెజుంగులవా రయిరి, 
"వేదాదినిద్యాసంపన్ను లును, వై దిక కర్మా చరణపరాయణులును 

నయినవారు వైదికులు. వైదిక ధర్మముల నాదరించుచు, రాజ్యాం 

గోద్యోగులును, గార్యఖడ్డనిపుణులును,వితరణకుశ లులును నయి 



6 శృంగార శ్రీ నాథము. 

నవారు నియోగులు. _వేదాదివిద్యాసంపన్నతను గాంచిన 

నియోగులును రాజ్యాంగోదోో గాదిపదములను బడనసిన'వై ది 

కులునుగూడం నగాొందబు లేకపోలేదు. (పాయికముగా వెడి 

కులు గీర్యాణ భామను, నియాగులు తెలులభసభావను బోషీం 

చుచువచ్చిరి. దై దికులలో వేంగినాటివారు,_ వెలనాటివారు. 

"మొదలగు ేళ్ల తోను, నియోగులలో నాశ్వేలవారు, పాకనాటి 

వారు, మొదలగుేళ్ల తోను నవాంతరభేదము లుప్పతిల్లి నవి.. 

వారు వా రాయానాళ్ళలో నున్నవా ర గుటనుబట్టి యాయాణే 

దము లేర్చ డెను, వాక నాంటింటివాం డనియున్న బేగాని (శీనాథు. 

నియింటిపేశేమో స్పష్టముగా నెక్కడను గానరాలేదు. పాక 

నాండనునది నియోగులయొక శాఖ కే పేరుగానున్న దిగాని యొక 

కుటుంబముసింటిపేరుగా వినంబడదు. 

తాతత.౦ (డు లు, 

సాహిత్యచక్ర వర్తియై పడ పురాణసం గ హామను (బం: 

ధమును రచియించి కవిపీతామహుండనంబరగినకమలనాఖా' 

మాత్యుండు (శీనాథునితాత. పద పురాణ సంహ కథాకావ్య 

[ప్రబంధాధిపుండనియు, కలిత కావ్య క ళాలాభుండనియు, నుండు. 

టచే నాత. డాగంథమునకుం గృతిపతి యయ్యె నేమోయని: 

సందేహము కలుగవచ్చును. దీని కుపబలముగాం గూఛి మంచి 

తిమ్మకవికృత లక్షణసారసంగహమున * మల్చితామహులోవి 
వేతామహూనని ఫీమఖండమందున్న పద్యము, “మతి తామ హు 
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ధీపితామహు? ననుపాఠముతోణానవచ్చు చున్న ది. భీమఖండ 
మునకు (వాత పతులు మంచివిదొరకలేదు. కావున నాపాఠము 

నిర్ణ యింప( గుదురకున్నది, అయినను, సరససాహిత్య సొ 

(మాజ్య చ| క్రవ ర్ట కవితావద్యాధరుండు, ననిపేన్కొనంయడు 

టచే నాతడు కవియనియే యొబులందగును. ఆతనిపద్మపు 

రాణసం గహ మిప్పుడు దొరకకున్న ది. లతుణ (గంథాదులం 

దది యుడాహృతముగాం చెలియరాలేదు. భీమాంబామారయ 

లు (శ్రునాథునిత ల్రిదండ్రులు. మారయ కవులనాభునివంటి వి 

ద్యాంసుండుగాకున్నను, 'చ్యాజ్ఞుండు పిద్యావంతుండు ననియే 

తలంపందగియున్నాడు. కాశీఖండమున నాతండు * ఏద్యారాజీవ 
భవుండని _పస్తుతింపంబడెను. 

జన్ముదేశము, 

[కీనాథుయ వీన్న నాంటనుండియు. గొండపిటి "రెడ్డ యా 

స్థానమున 'మెలగినవాండగుటవేతను, బాకనాంటింటివాడయగుట 

చేతను, నాతనిజన్మ దేశము కొండఏటిసీమ యగునని స్థూలదృ 

పికి గోచరించును. ఈ విషయమును గూర్చి పలున్రరు పలు 

దెజయపల (వాసియున్నారు, జఒకానొ కరు: శ్రీనాథుడు కరా 

టకుండనియు నం ధ దేశమున జేరి తెలుంపలోవీశ్ణరుం డయ్యె 

ననియుం దనతాతెనితాగ స్ట లముా నాతడు చెప్పుకొన్న సము 

(ద్రతీరపులాల్పట్టణమేదోప పశ్చిమసము[ దతీరమున నుండుననియు 

(వాసియున్నారు. ఈ వాత సర్వథా యసంగతముగానున్న ది. 
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భీమఖండకృతిపతి' “పాక నాటింటివాండవు బాంధవుండవు ? నని 

(శ్రీనాథుసిం _బశంసించుట, నాసి శేతోపాఖ్యానక ర్హ దగ్రంబల్లి 

దుగ్గన * (శ్రీ నాథసుకవి కూరమిసేయువముఅంది. నని చెప్పు 
౧ . 

క్రోనుట్క మొదలగునంశములు పె వాడమును (బధ్వంసపజు 

చుచున్నవి. అసంగతముగానున్న -ెవాదము నపాకరించి 

(బహ ఇటీ చిలుకూరి వీరభ దరావుగారును, పీకేశలింగముపం 

తులుగారును, మజ్రెండు బెజలసలం (గొ త్తవాదములను నెల 

కొల్సిరి “కాల్ పటణ మనగా. గాలపట్లణము. [కాల=ానల్ల ని] 
6 స) oe) 

కాలపట్టణమే కృష్ణపటణము. ఇది నెల్లూరిచేరువ నున్నది.” 
౬ కక 6౬ ౧౧ 

వీరభదరావుగారి యూహయిది. ఈయూహా వారికే తృప్తిని 
1 ముది 

గొల్బదయ్యెను. కృష్ణ పట్టణమని పద్యమున( జెషు6 గుదురక 
ధా ’ రా ఠి ‘ రాం 

కాలపట్టణముగా మార్చుకొని యటులును గుదురక్క కాల్ 

పట్టణముగాం గుంచించుకొని శీనాథకవి వెప్పవలసినవాం 
డయ ననుటయుచితముగా నుండదుగడా ! 

“కాల్ పట్టణము కాదు (కాల్చ్బట్టణ మనియుండవ లెను. 

(ాల్బట్టణ వునలగా. (బకాశించుపట్టణము. (కొత్తది (కుకా 

శించునుగనుకంగొ త్తపట్లణమని యర్గమువచ్చును ” అని 
— ౬ య 

పీరేశలింగముపంతులుగారి సంభావనము. ఇది మిక్కిలి యసం 

గతముగా నున్నది. కృష్ణపట్టణమని చెప్పం జూచుచోం జొప్ప 

'జెడు దోషములు దీనికిని దప్పినవికావు. మజీ విశేషయొక్క_టా 

(శొెత్తపట్టణ మేర్చడి యిప్పటి కిన్నూ జేండ్లు కాలేదం. ఇది 
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వంగవోలునకు-దూర్ప్చునంబదిమైళ్ళ లొ సమ్ముదపుటొడ్డుననున్న 

ది. అర్నూ జేండ్లకుముం దిపట్టణముంగూర్చి _పశంసయసంగ 

తముగదా |! 

మచిలీపట్టణమునకుం దూర్పున సమ్ముద్రతీరమున నిప్పు 

డు కాలీపట్టణ వ. మున్నది. అది |ప్రాచీనపట్టణము, 

ఇప్పుడు మిక్కిలి రూపు చెడియున్నను నా|గామము [పాచీన 

(పాభవమును సూచించుచున్నది. _శకాలిపట్టణము, కాలీవట 

ణము, శాగీప ట్రణము అనుపదముల  కంతగా చత. 

మా. ఇ వారిధితటీకాల్పట్టణాధీశ్వరుకా అని భీమఖండపద్య 

పాదమున శ్రీనాథుడు చేర్కొ_న్నకాల్బ్పట్టణ మిప్పుడు కాలీ 

పట్టణమని వ్యవహరింపంబడుచున్న పయ్యిగావముము కాద. 

గును (శీనాథునిబానమణఅందియగు దుగ్గన యింటి "పేర్మిగాము 

మగు దగ్గుయల్లి కాళీ పట్టణమునకు బదిమైళ్ల దూరమందున్నది. 

గ్రీనాథునిబంధువగు జెండపూడియన్నమంతి _పభృతుల 

(గానుములుగూడ దానికి. బేరువనున్న వి. 

ఈనడుమ (బ్రహ్మీ, అః లక్మణరావుపంతులుగా 

రొకశాశనము (క్రీ 9-వ శతాబ్ది నందు “గలుపట్టణము అను 

చేరును జూచి (శీనాథునికాల్పట్టణ మదియేయని నిర్ణయించిరి. 

శాసనమున నట్లు పేర్కొనబడిన కలుపట్టణము చే నేడు కలపట 

మనుపేర నున్నది. అది యిదివజుకు "నీను 'బేర్కొాన్న కాళీ 
పట్టణమునకు దరిదాపుననే కలదు. కాళీపట్టణము సము దము: 
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నొడ్డుననే యున్నది. కలపటము పదిమైళ్త దూరమున నున్నది. 

శ్రీనాథుడు "పేర్కొన్న గామమిదియుం గావచ్చును. 

జీఏిత కాలము, 

సస విన్నారిపొన్నారి చిజంతకూకటి నాయడు 

“.. రచియించితి మరు ర్తరాట్సర్మిత్ర 

నూనూంగుమిసాలనూత్న యొవనమున 

శాలివాహ సప్తశతి నొడివితి 

సంతేరించితి నిండుజవ్యనంబునయం౦ంకు 

వార్దనై వధకాన్య మంధ్రభౌవు 

ప్రాఢనిర్భరవయఃపరిపాక మున గొని 

యాడితి భీమ నాయరకునిమహిమ 

గి (ప్రయ మింతకు మిగుల టై వాలకుండం 

గాళికాఖండమను మహ్మోగంభ మేను 

దెనుగు చేధాదం గర్లాటదేశకటక 

W పద్మవనయహేళి 1 శ్రీ నాథభట్టసుకవి | 

స 'కాశీకావిశ్వేళుం గలా వీరాఇడ్డి 

రత్నాంబరంబు తేరాయC డిచ్చు * 

రంభం గూడెం 'దెనుంగు రాయ రాహుత్తుండు 

కస్తూరి కేరాజుం (బ్రస్తుతింతు శ 

స్వర్దన్థుం డయ్యు విస్సనమంత్రి మతిహేమ 

- పొాన్న 'మెవ్వనిపంక్షిం గలదు శి 

ఒకెలాసగిరిం బంట్యయెలారవిభుం డుంజే 

దినవెద్చ మేరాజు తీర్చ(గలండు శ 
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గీ భాస్కరుడు మున్నె చేవునిపాలి కరి? 

గలియుగంబున నిశ నుండం గన్హ మనుచు 

దివిజకవివరుగుండియల్ దిగ్తు రనయ 

నరుగుచున్నా (డు (శ్రీనాథుం డమరపురికి, 

'మొదటిపద్యము (శ్రీనాథుని కాశీఖండమందలిది. రెండ 

వది యాలేనిచాటువు. -ఈరెండుపద్యములనుబట్టి | శ్రీనాథుని 
జన్న కాలమును నవసానకాలమును గాంచె మించుమించుగా 

గుర్తింపందగును. మొదటిపద్యమునం "బేర్కొనంబడిన గంథము 

లలో శృంగారనై వధము, భీమఖండము, కాశీఖండము నిప్పుడు 

(పఖ్యాతములయియున్న వి. తక్కినవి కానరావు. ఫృంగార 

వైవమధము. నిండుజవ్వనమునను, భీమఖండము (పెఢనిర్భరవ 

య$ఃపరిపాకకాలమునను, గాళీఖండము వార్థ కారంభమునను 

రచింపంబడినవసి పయిపద్యము చెప్పుచున్నది. ఇర్యదికిమింద 

ముప్పదియెదుదా(క నిండుజవ్యనమనియు, ముప్పదియైదునుండి 

నలుబదియైదుదాంక 6 (బౌఢనిర్భరవయః పరిపాక మనియు నటు 

విూందవార్థ కమనియు వయోవిఫాగమును జచేయందగును, 

పయి గంథములలో -"డేనీని రచనాకాలము స్పష్టము 

గా మనకు బట్టుచి క్కెనేని దానియిట్టి కొం చెమించుమిం చుగా 

జన్నకాలము తెలిసికొనంల్లుదుము. శృంగారనైివధము పెద 

కోమటి వేమభూ పాలమహాస్నా మాజ్యరమెమణిమై, యవనా 

ధీశ సభా నిరర్హ భవచోవ్యా పార పారీణు౯డై )_ వివిధ్మాగహారమూ 



1 శృంగార ఫ్రీ నాథము. 

లతో నాందోళికా చ్చ త్రణామశరాదిరాజార్డ్య పదములను బడ 

నిన మామిడిసింగముం తి కంకితము చేయబడినది. పెదకోమటి 

వేమారెడ్డి డీ 1400,  తరువాతికాలమున రాజ్యమునకు 

వచ్చెను. (క్రీ. 1420 నజుకు రాజ్యమే లెను. కాబట్టి సింగమం| త్రి 

యట్లి పాభవముల( బడనసీనపిదప నడచిన శృంగారనై వధర చన 

ము క్రీ 1410,1415 |పాంతముల నయియుండవచ్చును. మా 
మిడిసింగమం| త్రియీ (క్రీ. 1418లో సోమసిద్ధాంతమునకు వ్యా 

ఖ్యానము రచించినాడు. కృతినైై కోన్న కాలము దానికి జేరి 

కగా నుండవచ్చును. -ఈవిషయమున నావే.పసమాభానము 

లు కొస్నియున్నవి. అవి మూండవపకరణమునం జూడ 

దగును. శృంగారవై మధము నాతం డిర్వదిమైదుముప్పది యేండ్ల 

'నడేమివయసున రచించియుండునేని, యాతనిజన్నకాలము శీ 

1885 |పాంత మగును. ఈపరిగణనమును చేను నిండుజవ్వనము 

నడిమికాలమునుు పెదకోమటి వేమారెడ్డి పాలనము నడిమి"కాల 

మును గొని యేర్చజిచినాండను. ఇది స్థూలపరిగణనము. దీని 

"కేడెనిమి దేండ్లు పూర్యో తృ్రరములుగాయహాడ నాతనిజన్నకాల 

ముండవచ్చును. కాన యిది నిష్కృష్టనిర్ణయమునకుం జాలదు 

కాని మజికొస్నివిధములం, జూడంగా నీకాలమే నిష్మృష్టము 

గా నిలుచుచున్న ది. భీమఖండర చనాకాలము శీ 1428 8c 

చె. 'పడియు 14శిక్ కి లో పడియునుండును. అవిషయము నాల్దవ 

(శుకరణమున జూడందగును. భీవుఖండరచనమునాంటికి శీనా 



(పథమ పకరణము. 18 

థుండు _పౌఢనిర్భరవయఃపరిపాక శాలియె బహుభోగముల నను 

భవించుచున్నా(డు. ఆవయస్సు ముప్పదియై దేండ్ల నుండి నలు 

బదియెదేండ దాయక నగుననుకొంటిమి. [శీనాథుండు నలుబదియె' 

చేండ్రవయస్సుననే భీమఖండము రచించెనను కొన్నను నది 

(శ్రీ 1480 అనియే యనుకోన్నను, నాతనిజన్గకాలము క్రీ. 
1885 గానే యేర్చడుచున్న ది. 

(శ్రీనాథుని జన్హ కాలము క్రీ. 1860 అగునని యొక యా 

తేపవాదమున్నది. దానిస్వరూపము సంపూర్ణ ముగాందృతీయ 

(పకరణమునంజూడందగును.ఆ యాజ్నే పపక్షమును సమాధాన 

పటుచుటకయి యో చర్చలో నేనా పక్క_శే తిరిగి యే: 

యానుకూల్య మొసంగి సిద్ధాంతము నిర్రారింపరబయత్నింతును. 

(పౌఢనిర్భరవయఃపరిపాకశాలము ముప్పదియై'దేండ్త వయసు 

నుండి యెన్నదగినై నను, భీమఖండరచనాకాలము కీ. 11485: 

వజకు నెన్నందగినదై నను నా యావ్నేపవాదపవమున కను 

కూలముగా నేను (పౌఢనిర్భరవయః పరిపాకమునకు. బరమా* 

వధియనదగిన  నలుబదియెదేండ్డవయఃకాలమున్కు భీమ 

ఖండ రచనాకాలముకాందగిన యేజేండ్లలో మొదటిదేయగు 

సంవత్సరమును గయికొనుచున్నాండను, ఇట్లు కై కొనగా 

[క్రీ 1429 సంవత్సరమునాంటికి శ్రీనాథుడు నలుబదియె'దేండ్ల 

వాండగును. ఇట్లుమాచినను, నాతనిజన్నకాలము క్రీ. 1884 
కంకుం బూర్యమునకుం బోే౭జాలకున్న ది. , ఆశే పవాదమునం 



గే శ్తీ న ్రంగార శ్రీ నాథము. 

టౌఢనిర్భరవయ;పరిపాక-కాలమ నంగానజువది యేండ్ల వయస్ప 

ని యొక యుషకమముకలదు. అది యసంభావ్యముగా చేను 

దలంచుచున్నా (డను. (కావ్షష్ట్]యను పలుకు (పుఖ్యాతము. 

అబువది యేండ్ల వయస్సు వార్గకముగాని (వెఢనిర్భరవయ:ఃప పరి 

వాక కాలముగాదు. అయినను నఖండమగు నారోగ్య భాగ్యము 

'ననుభవించిన్మ స్థ్రీనాథున కసామాన్యముగా శేయదియేండ్ల 

(సాయముకూడం (బౌఢనిర్భరవయఃపరిపాక కాలనుగాం బరి 

తోమముసంగి యుండవచ్చునని యింకనుగూడ నాయాన్షేప 

'కతమున శే యానుకూల్య మొసంగి (కీ 1429 నంవత్సరమే 

భీమఖండర చనాకాలముగా నంగీకరించిమాచిన నింకొక యయి 

దేండ్లు (స్రీ నాథుని జన కాలము పూర్వమునకుం బోంగలచబేకాని 

యంత కచ్చు పోంజూలదు. కాని యట్లాతనిజన కాలము [కీ 1885 

కింకను బూర్వమునకుం గొనిపోవ్రట నడ్డగించు _పతికూల 

సాధనములింకను గొన్ని కలవు. 

(శ్రీనాథుని యవసానపద్యమున “ రంభంగూజెంచెనుంగు 

“రాయరాహుత్తుండు కస్తూరి శేరాజుం (స్తు సుతింతు” ననికలదు. 

“తెలుంగురాయరా హుత్తు నివిషయము చతుర రు పకరణమున. 

జూడంధగును. అతనికునూరు(డు క ల. శాస 

నములు (కీ. 1648లో నున్నవి. శాసనములు చెక్కించునాంటి 

"కాతిరుమలయ'దేవరాయండు జెబ్బదిమూంజేండ్త వాండను కొన్న 

ను, వాతనిజన్నకాలము (క్రీ 1470 అగుచున్నది. కొడుకును 



(కుథ మ్మపకర ణము, 15 

గన్నవీదపం చెలుంగురాయందు మృతి చెందుటకును నాతండు 

మృతి చెందినపీదప శీనాథు(డు మృతి చెందుటకును నాల్లయి 

చేండ కాలము ననుకొన ్న చో శ్రీనాథుని స 

ణ కాల మించుమించుగా కీ 1475 అగుచున్నది. గ్రీనాథుం జవ 

సానకాలమునకు నెనుబదియెదు తొంబది యేండ్ల వాండగునను 

కొన్నను నాతని జన్నకాల మించుమించుగా క్రీ 1885, 1890 గా 
నేర్చడుచున్నది. ఈసాధనము శ్ర్రీనాథునిజన్మకాలమును. క్రీ 

1885 కంచం ద ర్య్వాతికాలమునకుం గానివచ్చుచుట కానుకూ 

ల్యము గలిగియున్న దేగాని పూర్యమునకుం గొనిపోవ్రుట కేమా 

(తేమును నవకాశమిచ్చుట లేదు. 

మజియు (స్త్రీ నాథున కన్ములచింతల చెన్న మరాజని 

శిష్యుండాకండన్నాండని చారు చం! దోదయమను (గ్రంథము 

చెప్పుచున్నది. చారుచం దోదయకారుండుకూడం జెన్నమ 

రాజే. ఈణచారుచం దోదయకారునికి (స్తీ) నాథునిశిష్యుం 

డగు చెన్నమరాజు పీతామహుండు, కవులచర్శితమున (శ్రీ) పి 

శేశలింగముపంతులుగా రీవిషయమును దప్పుగ వానికి. అది 

యెల్ల నిందుం' బదవపకరణమునం జూడ(దగును. చంద్రో 

దయకర్త చేంకటపతిరాయలమచే బహుబహువమూనములం బడ 

సినవాండు. "వేంకటపతిరాయండు |క్రీ.1580 నుండి 1615 దాం 
క నున్నవాండు. (క్రీ 1600 నాటికి జారుచం దోదయశకారు( 
డబునది యేండ్ల వాం డనుకొన్నను నాతనిజన కాలము క§.1540 



16 శృంగార స్తీ, నాథము. 

యగును. అప్పటికాతనితం డి శేంబదియేంక్లుండుననుకొన్నను 

నాతని జన్నకాలము (శ్రీ 1490 అగును. ఆతనితండియే శ్రీ 

నాధునిశిషు(డు. కుమారునింగాంచునప్పటి కాతండుగూడ నేం 

బదియేండ్లవాండనియే యనుకొన్ననుు నాతనిజన్న కాలము, 

(క్రీ 1440 అగుగు.  అవతేపపతమునకనుకూలముగా నీలెక్ట 

"నే నసామాన్యవిధమున నే చేసితిని. అతడు (స్రీ) నాభునిశివ్య 

త్వము చేయునప్పటికిం | బదునై దేండ్లో యిరువది యేండ్లో (పా 

యముగలవాండయి యుండవ లెనుగ దా ! అట్టులయిన నది 

డీ 1455, 1460 అగును, శ్ర నాథునిజన్న కాలము Ut 1855గా 

లెక్కింతుమేని యప్పటికాతండు 'జెబ్బదియైదేం డ్రవయస్సువా 

డగును. [కీ 1600లో నున్న చెన్నమరాజుతాత నంతకంశం 

బూర్వకాలమునకుం బంపుట సాధ్యమగునా + (కీ 2885, 

కంటు నింకను బూర్వకాలమందే శ్రీనాథుడు జన్మించియుం 

డిన చో, నాతనికా చెన్నమరాజతాతి చెన్నమరాజు శిన్యుత న 

అప సాధ్యమగునా* 

(శ్రీనాధథునికి చావమజందియు శిష్యండు నగుదగ్గుంబ న్ 

దుగ్గన తనకృతిని నాసి! తోపాఖ్యానమున్ను న. గం 

గయ్య కంకితము వేసినాండు. ఈగంగయ గజపతుల పాలనమున 

వారిగడిదుర్లములకు రతుకుండుగా నుండిన తమ్మాయబసువ 

రాజునకు నాగ్రితుయను, దశీ,ణణామూ ర్రీశివాఘోరశి వాచా 

ర్యులకు శిమ్యు ల, కృష్ణ రాయలతం డ్రియగు పరశర సఖా 



స “వథవ్యుపకర ణము త్తే 

శాయని,కంకితముగావారాహపురాణమును రచించిననందిము ల 

భఘుంటసింగకవ్రుల చేం (బబోధచం దోదయమను కృతినినొన్న 

వాండున్నువెయున్నాండు, మల్రయసింగయలగురువగు నమో 

రశివాణార్యు(జే కృష్ణరాయల కంకితముగాం. బారిజాతాపహా 

రణము రచించిన ముక్కు-తిమ్మనక వికిన్సి గృష్షరాయలమం తీ 

యగు. తిమ్మరసునల్లునికి గృతియిచ్చిన మాడయమ ల్లకవికిని 

గూడ గురువు. ఇట్లు ఏరందజు నెకజడముడిలో. బడుచున్నా 

రుగాన్క, దగ్గుంబల్లి దుగ్గన ఏరినుండి యెంత వేణుపడి పూర్వము 

నకుంబోయినను [క్రీ 1480-90 ' కంబు నెక్కువ పూర్వము 

నకు బోనుట కష్ట సాధ్యము. పిల్లలమ జ్రిపినవీరభ్య ధక వియు (శ్రీ) 

నాథుని శిష్యుండనిజనశుతి గలదు. ఆతండు (క్రీ 1480 (ప్రాంత 
ములందు విద్యానగ రమేలిన సాళ్వగుండ నరసింగరాయల ' కంకి 

తముగా _జెమినిభార తమును రచియించినవా:డు. పిల్ల లమజ్జపిన 

వరభ్యదునకు గురువును, దగ్గుంబల్లిదుగ్గ నకు బావయు గురువు నె 

వరి ల్రియుండుటకుం బూర్లపురుపాయుష జీవియైన (శ్రునాభుం 

డుగూడంగొం చెమించుమించుగా నంతకుం బదిపదునై దేండ్ల పూ 

ర కాలముదాత్ . నున్నవాండు కాగలయడు. 

ఎన్ని విధముల జూచినను, గ్ర నాథునిజన కాలమును 

(శ్ర 1885 కంకుం బూర్వమునకుం గాొంపోంపదురకున్నది. ఈ 

శ్రందిసాధనము నాల్లుమూ జేందడ్రకంయె హెచ్చుగా నటుతర్యా 

తికాలమునకు గొనివచ్చుటకుంగూడ నడ్డుదగులుచున్న ది. 
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(శ్రీ నాథుడు పెదకోమటి వేముభాపాలుని పాలనశాల 

మున. విద్యాధికారియె శాసనకృతులను రచించినాడు. [క 

కఉ౦లో పెదకోమటి వేవూ రెడి డ్డి చేసినధర్మ కార్యముల శాసన 

ములు. మూం దుపలబ్బమయినవి. ఒకటి (శావణమా సమునా? 

టిది, రెండుపువ్యమా సమునాంటివి. పువ్యమా సపుశాసనములు 

శెండింటను (శ్ర్రీనాథుండే శాసనాచార్యు(డుగా. నున్నా(డు. 

ఆసంవత్సరమే |శొవణమా సము క డచినత ర్వాత నాతండాపద 

ము నందియుండవచ్చును. చిన్నారిపొన్నారి చిలుతకూంశటి 

నాటికే (పబంధర చయితయయిన (పుతిభాశాలి గావున నాతం 

డు శాలివాహనస ప్పశ తీరచనాకాలమగు నూనూలసమోాసాల 

నూత్నయావనము తజికిం జెదకోమటివేమ భూపాలునియొడద్ద 

విద్యాధికారిపదమును బడసియుండవచ్చును. [ఈ 1885 (పాంత 

మున జనిం చెనేని యప్పటి “కాతండు యదా ననెహిధి కందామ్మోద్ 

యేండ డ్ల ప్రాయము వాండగును.' ఆతని జన కాలమింకను దర్వాతి 

కి దెత్తుమేని విద్యాధికారిపదము పడయుటకు (కీ 1404 నాం 

టికి వయసువాలనివాండగును. "కాంబటి ట్రై శ్రైనాఘం డించుక 

యించుమించుగా క్రీ, 1885లో జనించెనని, [క్రీ 1475లో స్వర 
స్థుడయ్యన్స నను: దలంచుచున్నా (డను, 

"నేను మోందంజూపీనసాధనములు (వ్ర త్యేకముగాం జూ 

చినయ౧సాడ బలిష్థము'లే' యనందగియున్నవి, సమవ్టివిగాడ నవి 

యన్నియు: గూడ నెకసిద్ధాంతమునే సాధించుచున్న వి. కాం 
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బట్టి యాసిద్ధాంతము. గట్టిబలముగల దగుచున్న ది? అట్టిదానిని 

(దోసిపుచ్చుట దుళ్ళక “మనవచ్చును. పర. (ప్రతి 

బఠుసాధనము లుండి పయిసిద్దాంతమును బరిహరింపంగల్లి శ్రీ 

నాధునిజన కాలమును (కీ, 186ఈ0గా నిలుపలగలుగునవేని డాని 

శ్ పరి గహింతముగాక. 

శీ రు 

సామాన్యముగా నాకాలమున జనులినామ భేయములు 

ని వైకృతములుగా నుండెడివి. అప్పన్న, తిప ప్పన్న, జక్కన్న, మా 

రన్న వీరన్న, పోతన్న, మొదలగునవి యుదాహరణము. మన 

కపీశ్వరునకు “శ్రీ నాధుండన్న (శ్రుతిమధురమయిననానుభేయ 

మాతనితండితాతల విద్యాచాతుర్యమునకు ద్యోతకముగా 

నున్నది. వీరివంశము విద్వద్వంశ మేగదా! (శ్రీహర్షు శ్రీ 

నాథ, పదములయందు ఛాటు (యశంసనీయము. ఆక వి గంథము 

.నీకవి లెప్టం చెను... శృంగారనై వధ వూతంచే యీాతండుగా 

చపతకంచనో యనిపీంచుచున్న ది. కొంద జేట్లునూడ బార 

బడిరి. వనుగులతుణక ఏ రామేశ్వర ముహాత్ళ 2 సమున నిట్లు 

కానియాగాను ;___ 

గీ, మహీతచింతామణీ దివ్యమం శ్ర సిద్ధ 
నెవధాది ప్రబంధ సందర్భనిపుణు 

'సకలవి ద్యావిశారదు నత్క_విత స 

పట్రభద్రుని [శీనాథుగ బస్తుతింతు. 
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(శ్రీహార్జునకుం జెల్లువి శే ణములు (శ్రీనాథున కీక్క_డ దక్కి_ 

నవి, ఈకవి జాహ్న పీమహాత్మ్శ కమునంహాడనిశ్ల్లే ' చెప్పి నాయడు. 

బా ల్య ము. 

మన కవిశ్వరుని బాల్యవ రన మెట్టిదో సరిగా గుర్తిం 

చుట కాభారము లేవియు. గానరావు తొ ల్పటికృతులనుబట్టి 

కొంత గుర్తింపనగుననుకొనెదను. కాని యాకృతు లిప్పుడు 

దుర్లభము లయినవి. చిబుతకూశటినాంటికే [ప్రబంధరచనము' 

నిర్వహించినవాం డగుటనుబట్టి యాతిండల్ల రిగాందిరిగి కాలము. 

బొల్లుపుచ్చక పసురచాయమునాండు, విద్యాభ్యాసోత్సాహ 

ముననే వర్ధించెనని భావింపనగును. విద్యాభ్యాసము చేతన 

"కాక్క రూపసౌందర్యము చేతనుగూడ పీతేడు నాడు వాసి! 

శెక్కినవా(డుగాం దో(యచున్నా (డు. “చిన్నా రిపొన్నా రిచిజు 

తకూశటి నూనూగుమోసాలు ననుట చానికిస్ఫోరకము. 
విద్యాభ్యాసము ; గురువు. 

గీనాథునివిద్యా భ్యాసాదిక'మెక్క_డనెట్లుజరిగనో గుర్తిం 
చుటకు దగినబలవదాథారములు లేవ. కుశ్యాగబుద్ధియు నద్భు 

త పతిభాశాలియు నగుసీత(డు పలునురుగురులయొద్ద గురుకుల 

వాస'శ్లేశమునకు లోనయిచిర"కా లముజాడ్యముతో * విద్యాభ్యా 

సము చేసెనని తలంపరాదు. తనతాత కమల నాభామాత్యుం 

డు గొప్పవిద్వాంసుండును గపశ్వరుండు నని (స్ర్రీనాథుండు పలు 

మాటు (పశంసించినాండు. 
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మ. కనక త్మూధరధీరు వారిధితటీ కాల్పట్ల ణా ధీక్వరుకా 

భునునికొ బద శసురాణసంగ్రవాకథా కావ్య (ప్రబంధాధిపుక 

వినమ త్మా_కతిసార్యభాముం గవిశావిద్యాభరుం గొల్లు మా 

యనుగుందాతం (బదాత కీక మలనాభామాత్యచుడామణిక 

శీ, ముత్పితామహుం గవిపితామహునిం దలంతుం 

గలితకావ్యక శాలాభుం గమలనాభు6 

జంద్రచందనమందారసదృశకీ 8 

సరస ససాహిత్యసామాజ్యచ(క్రవ్తి వరి 

క పీశ్వరుండగు స్ కమలనాభామాత్యుని ప _త్రత్యము 

మన శ్రీ నాథునకు సహజశ కీని సమకూర్చియుండును. కవుల 

నాభునిసావమౌోదుపబేశముల సీత(డు కాం చెననికాని లేదనికాని 

స్పష్టపజణుప నాథారములు గానరాను, ఆతడు సీకరించియుం 

చిన [గంథభాండారము రచియించినరచనములు సీతని సహాజ 

శక్తికి వడివడిగా నునమము గలిగించి (గ్రంథరచనమునకుం 

గడలగం వెనని తలంపందగును. సవాజశ క్తి క్రి లోక శ్మాన్ర్రకాబ్యా 

ద్య వేతుణమువలనివై పుణ్యము కావ్యజ్ఞ శిక్ష చేనభ్యాసము నను 

నివి కవిత్వోపలబ్ధికిం గారణములని యాచార్యదండి (వభృతు 

అనిరి ఉ శ్రమకవీతకు సహాజళ క్తి క్రి లోకానుభవాదులవలని నై 

వుణ్యము వాలదు. కావ్యజ్ఞ శిక్ష యత్యావశ్యక ము సంస్కృ 

త (పొక తాదిభావలలోంబరిజ్ఞానపాటవము, తర్క-వ్యాక రణాది 

ఇాస్రములందు6 దలస్పర్భమగువై దుష్యుము, పండితులతో 



వ్ర శృంగార, శ్రీ/నాభము. 

ఇాస్త్రార్థములు సల్పంజాలిన పాండితీ పొథి,పయిపయిపూంత మె 

టుంగు చాతుర్యముతో నలవడందగినది కాదు. సకలవిద్యా 

సనాథుండయి యీతం డిశముందు కోమటి వేమారెడ్డి యా 

స్థానమున విద్యాధికార్యున్నతో ద్యోగము వహింపనున్నా (డు, 

మజణియు డిండిమభ ట్టార కౌదులతో విద్యావివాదములు సలుప 

నున్నాండు. ఇట్టివాండు, గట్టిగా గురుశు ళూపతో శాస్తా 

భ్యాసము సల్పితీఅవలసియుండును. అట్టిగురు 'వెవ్వరో స్పష్ట. 

ముగానీతండు తన గంథములందుందజణచుగాం (బస్తుతింపందగి 

యుండును. 'అలోకసామాన్య |ప్రతిభాశాలియగుటచే నాంత 
డొకవేళ నాయఖండపాండిత్యమునుగూడ, నాభార్య సన్నిధి 

నభ్యసింపకయే యలవరుచుకొన్నాంజేమో యనుసంశయమున 
కీ క్రిందిపద్య మవకాశము కలిగించుచున్న ది. 

శా (వ్రాహీ శ్ర _త్తీవర(ప్రసాదుండ వుడప్రజ్ఞావిశేషోదయా 

జివ్మాస్వాంతుండ వీశ్వరార్ననక శాశీలుండ వభ్య క్రిత 

(బహా శ్ర ణాదిమహాపురాణచయ తాక్స ర్యార్థనిన్థారిక 

(బ్రహ శ్రహైనక శానిధానసమవు నీభాగ స్టంబు సామాన్య మే t 

శృంగార నైవభము. 

కాని .దీనినాధారముగాంగాని. (శ్రీ నాథునకు విద్యా 

గురుడు లేడని తలంపరాదు. కొందజవిద్యాలాభము “ఫే 

దొరే పా క్షనజన నిద్యాః ” అన్నస్వూక్తిని' స్ఫురింపం జేయుచుం. 
డునుగాని యట్టివిద్యో పలబ్ధికియూడ నుద్చోధకముగాం గొంత 



గురుశు ళూవ యుండవలసినదే యగును. శ. 

గురునియొద్దంచేయవలసిన చేయని (శ్రీ నాథుంచే చెప్పినాండు. 

గీ కా స్త మాచార్యుసన్ని ధి జదువంజేని 

యిద్ధబోధంబు మది సంగ కీంపండేని 

స (ప్రతిజ్ఞ సాధింపండేని 

స్టైతిజయమందంటేని తజ్జనుండు జనుంబేం 

"కాశీఖండము. 

సంస్కృత కాళీఖండమున సీవిషమయముగల గంథ భాగ 

ము లేదు. (న్ర్రీనాథుం డిపట్టునం [బస క్తిగల్రించుకొని కొన్ని 

పద్యములలో స్వవిషయమునే 'వెల్లడించుకొన్నాండని నేను ని 

శృయించుచున్నా (డను. తనసాహిత్య సాష్ట్రవమునకుం గారణము 

లు నుద్చోధకములునని తనకడపట్ని గంథమగు కాకీఖండమున 
(స్తీ నాథుం డీ (కిందివానిని జేర్కొ_న్నా డు pr 

న్స్ అంధ్రక,మామండలాఖండలుం డైన 

వేమభూప పతికృపావీషణంబు 

ఘోడెరాంహాంక 'సద్దురురాయభీ-జ్ఞక్వే 

ర స్వామిపద'సమా రాధనంబు 

కమలా దినిలయమార్క_౦డేయశివమాళి 

చం శాంశునవనుధా సారధార 

-వేడ్శాదినర సింహవిపులవతుస్థ స్థ్సలీ 

కల్హారమాలి-కాగంభలవారి 



2 కృంగార్యశ్ర్రీ నాథము. 
“గీ శారణంబులు నుద్చోధకములులాల 

సంభవించినసాహి త్యఫౌస్థావమమున 

వీరభ(ేశ్వరు( (బబంభవిభుని( జేసీ 

కాశికాఖండము దెనుంగురానోనోర్తు. 

ఇసకటీపీ :---- అంధ్ర దేశాధీశ్వరుం అకు 

లునిదయాదృష్టై. కొమరగిరిరెడ్డి బావముఅందియగు “కాటయ 

"వేమా రెడ్డియుం గామరగిరియనంతరము కొండపీడురాజ్యము 

పాలించిన పెదళోమటి వేమా రెడ్డియు?, గాశీఖండకృతీశ్యరుండగు 

పీరభ్మ దా రెడ్డియన్న 1యల్ల యవేవూరెడ్డీయు, నని (న్రీనాభుని 

కాలమున విఖ్యాతులు మువ్వురు వేమాసరెక్లు వ_ర్షిల్లిరి. ఇందుం 

శ్రోర్కొనంబడిన వేమారెడ్డి యీామువ్వురలో నుక్క_(డు కావ 

లెను. మొదటివాడు కాటయ వేమారెడ్డి ) ఈతడు కొమర 

గిరిని సింహాసనమున. గార్చుండంబెట్ట కొండపీటం దానే 

రాజ్య మేలి పదపడి యాతని మే రాజమపే-ంద్రవర్మ పాంతదేశ 

ము పారిళోమీకముగాం బడసి కొలందికాలము |పభుత్వము నె 

అపీనవాండు. పండిత పీయుండు ) కాళిదాసనాటక (త్రయవ్యా 

ఖ్యాతే 0 పండితు (డు సీ నాథునిచిన్న నాట జీవించియున్న వాం 

డు. |పస్తుతే గంథమగు. కాశీఖండమును గృత్రిగాం గొనువీర 

భద్రారెడ్డికి మామ. . ఈతండు . శ్రీనాథుని పతిభాచాతుర్య 

ము పరికించి యాదరింఛి “బాల్యమున నాతినివిచ్యా ఛభ్యాసము 

నకు వలయువసతుల సమకూర్చి తనవిద్వద్హోస్టులందు గారవిం 



(పథ మ్మపక్షర ణము. 25 

చుచుండవచ్చును, ఇంక రెండవవాడు పెదళోవముటివేమూ 

“రెడ్డి; ఇతడు సంగీతసాహిత్యవిద్యలందుం జతురుండు. "పెక్కు 

కావ్యములం 'జెప్పించుకొన్న వాడు. చెప్పినవాడు. సర్వజ్ఞ చక 

వరి యని బిరుడుగొన్న వాడు. (స్ర్రీనాథకవీశ్వరునకు. దన 

యాస్థానమున విద్యాధికార్యున్నతోద్యోగము నొసంగి తాను 
-జీవించియున్నంతదా.క నాదరించినవాండుం ఉపె పసావ మాత 

ని గూర్చి వ _ర్హించినదికో:దగును. కాని యట్లనుటలో నొక్క 

చిక్కు. చిన్నది యున్నది. కోమటివేమారెడ్డికిని వీరభ్య శ్రా 

కడ్డి పభృతులకును విరోధము మెండు. ఆతనిపొగ డ తనేరం 

'జెప్పించుకొనుకృతిలో నుండుట పరభ (దారెడ్డికి సవ్యాముగాం 

గూడదు. మూడవవాండు 1__అల్ల య వేవూెడ్డి, తనతమ్ముని 

వీరభ దారెడ్డి నాతనిభార్యమూలముగా వచ్చినరాజమహేం్టద 

'చరరాజ్యమున కభివీ.క్తునిం జేసి చేశమును నిమ్క-ంటకముగా నే 

ల్పడికిం చెచ్చినవాడు. ఈతన్నిపాపు శ్రీనాథునిచాల్యమున 

నున్నట్లు 'తెలియరాదు. - కాని కాళీఖండర చనసందర్భమునం 

దాత్క్మా_లికోత్సావామునకు గారణమగుటనుబట్టి యప్పు డట్టి 

పొగడ్త యతసిహార్చి చేసియుండు ననుకొనుట యుక్తము 

"కాకవోదు. సమస్టివిాాందం బద్యార్థమును బర్యాభొ చింపం 

me బయి[పశంసకాశీఖండర చనాకాలమునకుం దాత్మా_.లికో 

“త్సాహకారణముగా నున్న యళ్ల వేమా రెడ్డినిగూర్చి us 

గానే తో (చుచున్నది. 



26: వ ఆంగారత్రీ) నాథము. 

రెండవది ఘా జెరాయవిరుడాంకుండగు. భీమేశ సరో 

స్వామిపాద సేన wis యున్వర గుర్పింపవలసి 

యున్నది. ' 

“ రాయగురుపర మేశ్వర సాధుజనవి థేయ, ఘోడెరాయ సకలకళా 

ధామాదిచిరదభాస్వరుం డై భీమయగురువ నేణ్య పుణ్య కారుణ్యక టాకు. వీకలబ్ధ 

నుసి న్టీచ్వోర్యధుర్యుం డై విజయధాటీసమాటీకనంబున దిశలల్లాడ నల్లాడభూవల్ల 

be 'రాజమెహీొ హేంద్రంబు , రాజధానిగా, + + లింకు 

మజీయు. గాళశీఖండమందే ;___ 

శా. ఈశ్వరుం డింటివేల్పు జగబేకగురుండగుఘాో డెరాయఖీ 

'మేశ్వరుం 'డాత్మవంశగురుం డీగులు నిత్యవినోదకృ త్యముల్ 

శాళ్వధర్మకీ ర్తులు తలంపల నమ్మినసౌమ్ము లాదిగ 

్ఫేళ్వరుం డంట నైజ మెన యేనృపు లశ్లేయవీరశారికిన్ = 

పర్యాలోచింపలా సీభీమేశ్వరస్వామి ైవమగుదామో' 
'రామభీమేశ్వర స్వామిగాక యొకమహాప్తురుషుండని తేలుచున్న దది. 

ఆయనకు రాయగురుపర మేశ్వర సాధుజనవిధయ ఘోడె. 

రాయ సకలకళాథఛామాదులు బిరుదములు. రెడ్డిరాజులగురు 

వులకు ఘోడియరాయ .లనిబిరుదు పెక్కు_ చోట్ల గానవచ్చు. 

చున్నది. వీరభ్య చాెడ్డితండి యల్లాడభూపతికి రాజ్యలాభ 

మిామహనసీయు నను గహమున సమకూడె నట! ఈతండు తష 
స్వియు, వర్చస్వియు, న గుముహోవిద్యాంసు, ,డయియుండును. 



పథమ ప్రకరణము. a7 

వరభ దా రెడ్డితమ్ము'డు దొడ్డా రెడ్డికి గృతిగా న ంకకొమ నై! 

నామాత్యు(డురచియించినశి వలీలావిలాసమనుపబం ధనమునం 

గూడ 'నీభీమయుసరుని(?సార్చి యిట్టుకలదు (Sa 

క. వీరలవంశగురుండు ను 

దారగుణో_త్తరుడు నగుచుం దత్త ృ మహత్వ 

శ్రీరుచి ఘోడియరాయప 

చారూఢుండు భీమ బేశికాధిపుం డొప్పున్. 

సీ, అవిర్నకిశ్వర్యమనా త్త సంపన్నత 

వకొళ₹ెన(1) బాసట మలయువాండు 

సం శ్రితరకుణా స్థా పరివ్యూరతే 

నాభాముహోోజ్ఞ వలు. ననువునాండు 

జేదశా స్హాధికవి ద్యానిరాథ 

. వదనసరస్వతివడువువాండు 

వివిధాన్న వి తరణా-చరణ సమితుణ 

40400 గుమతవాయడు 

గీ తగుల బశంసచేయ దండళ్ళన్మదవిళం 

జనుండు వినయవినత (జనవ రేణ్య). 

మణికిరీట (గుణ, ఘృణి) సమంచితచరణుండు 

ఘోడెరాయభీముగురువరుండు. 

మం నిపుణత్వంబునం (బ్రస్తుతింపవలయుక (శీవీరభ్యదాచలా 

గ పదవ్యాతే తభర శ్రహర శ్ర వేల జాగ ద్వీరభి ్రాఖిశే 

శపధాబ్దద్వయభక్తిసు స్థితరమాసంపూర్ణు ఫీమేళ్వరుకా 

(దిపురారీ1దగుతూా _తృమాత్మభవునిం బేచేంద్రకోలానాలున్ = 



బిర్ర శృంగార్న స్రీ, సాథము. 

పైపద్యమువలన నాభీ మేశ్యరస్వామి (తిపురార(తిస్పయ) 

కువూరుండనియుు పీరభ (దాచలనిలయుండగు ప్రభ (చేశ్వరు 

నకు భక్షుండనియు, వేద శాస్త్రాదివి ద్యానిరూఢుండనియు. చెలి 

'యుచున్నది. ఏీరభ చా చలము కాశీఖండమం 'దెక్కు.వగా వర్ణం 

'పంబడినది. ఆవ ర్లనము సంస్కృత కాళీఖండమునలగానరాదు, అది 

(శ్రీ నాథునిసయంకల్పితము. భీమయగురువ కేణ్యుని నివాస 

సల మగుటమోందియభిమానము చేతనే దాని నంతనిరివిగా 

న వర్ణింప నుత్సహించినా(డు. సభన్వయించి 

యాడంగా నా ఏరభ్యదాచలము' పట్టిసపర్యతముగా నేర్పడు 

చున్నది. అది యఖండగోదావరీతీరస్థిత మగు పుణ్యక్నే త్రము. 

'ఖీమయ/సరుం డీశ్నేత్రమున వెలసియున్న వీరభ చేశ సరస్వామి నా 

రాధించుచు నుండినవాండు. (శ్రీనాథున కె సశమంచే తా 

త్పర్యమయినను, శై వమతమునం దభిమానవిశేషము గలదు. 

పెక్కు_మార్లాత(డు పంచ బహ గషడంగమం తములతోం (బా 

“'సాదపంవాతురినిస (రించుచుండును, ఆయన్న గంథము లెక్క 

వగా శివకథా పథానములే. అతసిక్మాశయ 'మొనంగిన రెడ్డి రాజు 

'లందజులసహాడ వే వమతౌభినివిష్టులే. వేదశాస్తాది విద్యోప 

"దేశముచేం గాక యాభీమయగురువరేణ్యుయ శై వమం(తాద్యు 

'పదేశముచే నతేనికి గురుడయియుండవచ్చును. తనసాహిత్య 

సౌననమునకుం గారణము లనిఛెప్పుకొన్న నాల్లింటిలో చేమ 



(పథమ పకరణము. ag 

భూపతి కృపాపీవమణము, భీమేశ్వర స్వామిపదసమారాధనము': 

నను నికెండును మానుషములు. స్ట స్మ 

మూండవది.....క మలా దినిలయుల డగు మార్కంజే 

యేశ్వరునియన్నుగహము.  రాజమ'హేం్యద్రవరమందలి యొక 

స్థలవి శేషమునకుం గమల్నాది యనిపేరు. మూర్కంంజేయే. 

శ్వరస్యామి యక్క_డ వెలసిన వేల్పు. 

నల్ల వది: వేదా దినర సింహొస్వామి 'యన్నుగ హాము. 

-వేద్యాదియను పేరుగల క్రై లములు పెక్కు_లున్నవి. 'తెల్లుదేశమం, 

దున్న వానిలో నే (బధానమయినవి మూడు. కృష్ణా తీరమున 

నిప్పుడు ముక్త్యాలసంస్థానమునకు సంబంధించియున్న వేదా దీ. 

యొక్క-టి. నై జాంరాష్ట్రమున రాచకొండకు జేరువనున్న వేదా 

(ది యొక్క-టి. నెల్లూరిదగ్గఆ నున్న వేద్నాద్రి యొక్క-టి. రాజ 

మహేం దవరముదగ్గజినున్న  యొకమిట్టకుగూడ వేద్నాద" 

యని'పే రున్నట్టు (శ్రీచిలుకూరి వీరభ దరావుపంతులుగారు. 

(వాసినారు. కాటయవే మారెడ్డి యాహూబలశా సనమునం 

గూడ గాతమోాతీరముస వేదా దియున్నట్లు చెప్పబడినది, “కా: 

టమరెడ్డి వేమాగెడ్డింగారి అన్థాంగలకీ దైలయి అకొవురగిర 

య్యంగాశే ఈకోమరగిరయ్యంగా రై అవతరించిన ఈళొోవరగి. 

రయ్యంగారికి తల్పిగారైన తల్లసానమ్మగారు ఈకొమరగిరయ్య 

గారికిన్ని కాటమ రెడ్డి వేమారెడ్డి గారికిన్ని సుకృతముగాను శ్రీ 

గాతమితీరమందూను వేద్మాది |శ్రీనరసింహడేవరకును ఆచం. 



80 శృంగార (శ్రీ నాభము. 

(దారము (పతిసంవత్సరతిరునాళమహూోత్సవానకు దార 
బోసి సమర్పణచేసిన వెలుచూరితల్ల వరము. .... =” 

కాబట్టి శ్రీనాథుడు పయిపద్యమునC జేర్కొ-న్న వేదా 

IG (శివీరభ (దరావుపంతులుగారన్నట్టు కమల్మా డితోపాటు క 

జము హేర్యదవరము దస్షజు నున్నమిట్టయే యగును. 

పయివిధమున. బరామర్శింపయడినయా శాళీఖండపద్య 

ము శ్రీనాథునిబాల్య విద్యా భ్యా సవిషయమును జెలుపునదిగా 

దోంపకున్నది. కాశీఖండరచనాకాలమున నాతనికిం దాత్కాా 

లి కోత్సాహశారణముగ్రానుందుటచే నళ ళ్లయ వేవూ రెడ్డిని, భీమ 

“'యగురున్ని మార్క_ం జేయేశ్వరుని, నరసింహస్వామిని (బస్తుతిం 

చినాందు, పీరఠందణు 'రాజనుహే హేం్యదవర సన్నిహితు లే. బల 

సము శ్రీనాథుని గంథములం దాతనిగురునెవ్వరో తెలియ 

“రాకున్నాండు, మరు _త్తరాట్చరి తపండితారాధ్య చరి తాదులం 

దుండునేజెరా ! ఈవిధముననే (శ్రీనాథునికి. దర్వాతి కవియగు 
'పట్టమెట్టసోమనాథసోమయాజి సూతసంహితలో నెక్క పద్య 

ము చెప్పీ నాడు, ఆపద్యమిది రా 

ప్ అస్మద్దురుస్వామిమైన లింగా గాధ్య 

"సార ల్ మ్యుప్రసాదసాస్థావంబు 

అత్యా ప్పుడు సతీ ధు సి ైనకామా డ్డి 

పట్టెళ్యద్రుని ధర్మసాటవంబు _ 



(కథవ్యపకర ణము, 81. 

తత్సభాసడు ,లెన థన్యవిద్యాంకుల 

సంతతసలాపసమ శ్రతంబు | 
య 

ఘనుండు విద్యారణ్యముని రేర్చరించిన 

తాత ఎర్యదీపిక చారికలిమి 

“కారణంబులుగా నిరాఘాటబాటు 

శుద్ధపద్ధతిం డెలు(గున సూతసంహి 

తా-చతుర్విధఖండ సందర్భ మెల్ల6 

గావ్య మునరింతు లోక విఖ్యాతమముగ నుః 

అభ న్ధసించిన విద్యలు... 

కాన్ని యన్యపద్యములనుబట్టియు, (శ్రీ నాథకృత్మ గంథముల 

ను 'బట్టియుంనాత (డబ ర్పసించినవిద్యలను/ార్చి కోంత యెలజుంగ6 

గల్డుదుము. .శ్రీగాథుడు క ఎ్రహయజుర్వేదము నధ్యయనము చేసి 

పం స్వ వేద ఇాఖాధ్యయనము (ాన్మాణున "కావళ్యక . 

"కార్య మినిస్ట బ్రతికారు లనిరి దాని ఏతండు పాటిం చెను 

య మజుచుచందమున. గాక చక్కలా నుప 

నీతిలో నుండున ళ్లు చేసెను. -ఈయర్థమును “ అధ్వర్యు వేదశా 

భాధీతినిష్టాతు ౫ అన్నపద మెటీంగించుచున్న ది అధ్వర్యు వేద 

“శాఖ యనలాం గృష్థయజుర్వేదము. ఉభయ భాపాక వియె 

శ క్రినాథక పి యనియెకాక "వేదాధ్యయనప పరుండ ఇక్రినాథా 

"వధాని ? యనికూడ ' శ్రీనాథుడు . సేర్కొ_నం. దగినవాండయి 

నాడు. మజియుం బదువెనిపిదియగుపురాణములను స్ట తు 



ప్లై = శృంగార శ్రీ నాథము. 

లను నింక సాంఖ్య యోగసిద్ధాంతములను, శ వాగమములను: 

జదివినాండు ఈయర్థము స్మీకిందిపదము లెజింగించుచున్నవి. 
“శుతిపురాణాగ మస ్రతీసాంఖ్య సిద్ధాంతక బళనన్రుత్స త్తి తిగార 

వంబు” “అఖలపురాణవిద్యా పవీణు “ ఆగమజ్ఞాననిధివి” కబ్ 

పురాణజ్ఞుండవు. “కబళనవు కత్తి తిగారవంబు” "అనుట చేనావిద్య 

లనుముద్దలు చేసి (మింగినట్టుగా 'న్మశవముమున (గహించి వ్యుత్చ. 

శ్రీ నార్జి ంచినాండని యగుచున్నది. ఇంకను మాహాోరాష్ట్రి), 

శారీ పం మొదలగు! ప్రాకృత భౌవ్షలందు Sons 

గడించినాండు, “సంస్కృత (పాకృతశెర'ే సేసి ముఖ్య భాపూపరి 

bo అధ జ్ఞానపాటవంబు. __-మహాోరాన్ధ్య పాక్ళతము సామాన్యముగా 

(ాకృతపదముచేం గొన్ని చోట్ల వ్యవహరింపంబడియున్నదిం 
rae o,f : భం మహారాష్ట్రా శ్రయాం భాపూం (ప్రకృష్టం (ప్రాకృతం విదు; 

కావ్యాదర్శము. మహారాష్ట్ర॥ ప్రాక్కృతమున నున్న సాతవాహన: 

స _ప్పశ తిని (శ్రీ నాథుండు 'తలిగించినాండు. అట్లు తెలింగిం' 

చుట కొ పాక్ళతమున' ముంచి' అర ముండవతెనుగడా ! 

'పోకృతమునకు సంస్కృతమున . ఛాయ వాయునాచారము 

పోచీనకాలమున నున్నట్టు తెలియరాదు. మజియు నాస ప్ప 

శతిలో నూజుగాథల .నేజి (శ్రీనాథుని కాశ్రయమెన క 

కోమటి వేమారెడ్డి వ్యాఖ్య రచించెను. ఆవ్యాఖ్య యిప్పుడు 

[కొ త్ర దొరకియున్న దది. ఆవ్యాఖ్యార చనమున రెడ్డిగారికి 

+శ్రీరాథునితోజ్చాడుటకూడ నుండంబోలును. - 



(పథమ [పకరణముూ లిక్ 

పతంజలి పణీత మగువ్యాకరణమహా భామ్యమును శ్ 

గుగాం బఠించినాండు. (పన న్న పతిసార్వభ"మ భాషితమహ+ భా 

వ్యవిద్యాసమభ్యా సబలము” ఈయర్థమునకు శ్రీనాథుని గ ంథ 

ములన్నియు. దార్మా-ణ మగుచున్న వి. (పగాఢ మగువ్యా 

కరణపాండిత్య మున్నవాండే (పయోగింపందగిన పదము లనే 

కము లీయనకృతులందుం గానవచ్చుచున్నవి. న్యాయవై శేవిక 
దర్శనములందుం గాశల్యముం గాంచినాండు, * అతుపాద 

కణాద పశ్నీలోదీరిత న్యాయక ళా కౌశలాతిశయము.” , అతుపా 

దుండు న్యాయదర్శనక_ర్త గాతమమున్సి కణాదుండు వెశేషి. 

కదర్శనక ర్త; పక్నీలుడు గాతమన్యాయ భామ్యకర్హ వాత్సా్యా 

యనముని. (శ్రీ నాథునినాయటికి న్యాయవై శేవిక దర్భ్శనములకు 

సాంకర్యము లేదు. అన్నంభట్టారకునియనంతరమే యానెండు 

దర్శనములు గలసిపోయనవి; (శ్రీ నాథునకు న్యాయవై శేవీ. 

కములయందుః గల వై ధొష్యము -కానీఖండాది కృతులలో. 

గానవచ్చుచున్నది. కోమటి వేము నాస్థానమున విద్యా పరీకుణ 

-వేళలందు బహుదేశబుధులతో ఛామీంపలల్లుటకుం వ్ 

పరిజ్ఞానము _తప్పకయుండవ లెను. డిండిమభట్టారకాదులతో 
వివాదము సల్పంజాలుటకును దర్క-చాతురి యావశ్యక 

నుయగును. 

మజీయు |బాచీనకవికృతులందు( గల్లుభావవిశేవము 

లను బయల్పజేచి హృద్యముగాజెప్పు చాతుర్యము గలవా(డు. 



వ. శృంగార (శ్రీనాథము. 

“పూర్వక విముఖ్యవిర చితాపూర్వ కావ్య ఛావరససుధాచర్వణ 

(వె పొథతయును.” ఈచవాతుర్య వుపారముగా (శ్రీ నాభున కుండు 

ననుటకు సందేహ మేమి? సహృదయులగోస్టు లలో మెలంగుచుం 

డినవాంజేగచా! (శ్రీనాథుని గంభములలోం 'బెక్కు-వోట్ల నా 

తండభిమానించినస ంస్క్ఫృతకావ్యనాటకాదులలో నిపద్యగ ద్యా 

ర్థములు ఫాందుపడినవి. అట్టివానలో నేనుగు రి ర్థింపంగబ్రనవ
ానిం 

బట్టి యేయ్యేగంథములమాంద నాతని క భిమానమున్నట్లు జెలి 

యవశ్చెనో వాని సీ క్రింద నిచ్చుచున్నా (డను. కాళిదాసునిశా 

వ్యములు, నందు గువూరసంభవమును, భారవి కిరాతార్డుసి 

యమును, (శ్రీహర్ష నై వథమును, భవభూతియుత్త కక 

మును మురారియనర్ల ర రాఘవమును, చాణునికాదంబకియునుు 

ముయూరునిసూర్యశ తే కమును సీతనికృతులలో 'బక్కు-వోట్లం 

జొచ్చినవి. బ్రంకను యోగసాంఖ్య శై వాగమబాద్ధాగమాదులు 

గూడం [బస కృములుగాం జేరినవి. (శ్రీనాధునియాయా[ గ్రంథ 

ములను గూర్చి చర్చించునప్పు డవి కొంత వినరింపంబడును. 

_ కుటుంబసీతి. 
యి 

ఈవిషయముగురి ౦స నాధార మేడియుం గానరాదుం 

నిరంతరము చేశాటనముసేయుచు విషయలౌల్యమున వ ర్తించు 

చు వచ్చినవాండగుట చే నితనికి సంసారమునం దర్గ మగునా 

నందము లభింపకపోయెడిజేమో యని సంశయము కల్లు చున్న . 



(పథమ (పకర ణనలు. వ్ 

ది పు త్త)సంతానము కలదో లేదో తెలియదు, ఉండినను బం 

డితపు తత్వము నన్వర్థ ము సేయున దై యుండును. | పయోజకు 

“లయినపుత్తు? లే యుందూశేన్సి యీతండు కడకాలమునలనాడం 

గ్ సా కళత్యోమునకుం జెచ్చుటయు. బన్ను చెల్లి ౧పవేకపోంగా 

దాం పరిల్లీ లా ర డానై ప వ నిం పదు 
టు. 

గ, 

| య. త య. | “శ్రర 

చూభిపే.కొవును (గంథయమొకటి తమదగ్గఆం ౫లదని డాని 

నుండి కొన్ని పద్యములను సొ కోరతాడు. ఈ సీరామాభియేక 

ఆంథక ర్త యిప్పటికి నూ జేండ్ల కిందటివాం డగునేమోా! ఆ 

పద్యములు మిక్కిలిదుష్టములుగా నున్నను (స్రీ నాథకపిశ్వరుని 

కుటుంబవిషయము నెటింగించుచున్న వి, ఆపద్యములసార 

మిది? కొండవీడు వా స్తన్యు(డగునా(తేయగో త్రజున కొకనికి 

థ్రీ నాథుడు కూంతునుసంౌాను. వారికి బు తృసంతతి కలదు. 

శ్రి నాథుం డాడాహిత్రుల నింటనుంచుకోని పెంచను. అకా 

రణమునం దత్సంతతికి (శ్రీనాథునివారని యింటిపేరు వచ్చెను. 

వారివంశ పరంపరలు మిక్కిలి పెంపొంబెను, ఆపరంపరలలో 

చూధనవుంతి యనువాండు (పఖ్యాతుయ్యాను. ఆతని 

కోయిదవతరమునా(డు (వ్రీరామాభిపేక (గ్రంథకర్త 



బాంధవము. 
ఈయన కన్న దమ్ములు, నక్క-సెలియండు. నుండిరో 

"లేదో మెటుగరాదు. కీ _ర్లిమూ ర్లితో వెలయుచున్నా (డు 

గాన శ్రీ నాఢథకవివర్యుం జెన్నటికిని గోచరించుచున్నా (డు. 

కాని భౌతికశరీరమాతమున నా౮కే కడ తేటీనతద్భంధుమండ 

లి పలియరాదుగడా ! మనక వివర్యు "డెజీగ౧ింపబేదు. దగ్గు 

బల్లి దుగ్గన యనుకవీశ్వరుం డొక్క_రుండు శీనాథునిబావమణం 

చి నని ఇప్పి కొన్నాడు. | 

ఆఫీ, సంస్కృత ప్రాకృత శార సేనీముఖ్య 

= కం 

ఇత్యాదిపద్య మావఆ కుదావారింపంబడినది ;, తర్యాత క 

4 సీ, కవిసార్వభౌముండై కర్గాటవిభుచేత 

గనకరత్నా భిషేకములు గొనిన 

శ్రీ శాథనుకవి కూరిమినేయుముజందివి ' 
దుగ్రయకవి'రాజ దగ్గుంబల్లి 

తిప్పనార్యునకు సతీమణి యొజ్హమ 
కును దనూజుండవు పోతనకు నెజ్ట 

నామాత్యవరునకో ననుంణగుందమ్ముండవు 

శాండిల్యగోతుండా 'సరసమతివి. 

గీ॥ చెప్ప నేర్తువు కృతులు సుస్టిరముగాయ 

గాన నీవిష్ణరచియింపయండగి యున్న 

నాసి కేఠచర్ని తంబు చాదుపేర 

నంకీతముసేయు కవిరాజు లాదరింప?” 



[ప్రథమ (కర ణము. ప్. 

ముజఅందియనంగా ఛార్యస్తోద ర్యుండు. ఈతని శిష్యునిగాం 

చేకొని. (వ్రీనాథుండు "దేశములు తిప్పి విద్యాబుద్ధులు మప్పీ 

సుకవితావిశారదునిం గావించెను. (శ్రీ నాథునికి బందుగుండ 

నని చెప్పుకొనందగినయ రత న్తండు గడించుకొన్నా(శు. నాసి 

"కేతోపాఖ్యానమనుసర స కావ్యమును రచించి యనంతామా 

“త్యునిగంగయ్యకుం గృతియిచ్చినాండు.ఈతండు -కాంచీమూసహ+ 

త్శముకూడ రచించెను. అదియిప్పుడు లభింపకున్న ది. (శబం 

థధరత్నావళిలో నందలిపద్నము లుదాహారింపంబడినవి, ఈతండు 

త్రీ నాథశివ్యత్వమునుగూడ నిట్లు గద్యమునం (బశంసించు 

ఇకొన్నాండు 3... 

“ ఇది శ్ర్రీమత్కమలనాభపౌ_త్త్ర మారయామాత్యపు_త్త్ర) కనిసార్వ 

భౌమ సక లవి చద్యాసనాథ శ్రీ నాథమవోకవీందప్రసాదల్రైకవి తావిశేహ దగ్దం 

బల్లి తిప్ప నార్యప్రియతనూజ దుగ్చన నామ భేయ ప్రణీతంబై న నాసి కేతో పాఖ్యా 

-నంబను మహాపబంధంబునందు”___ | 

దగ్గుంబల్లి కృష్ణా మండలమునందు గుడివాడకుం చేరువ 

నున్నది. ఈ దుగ్గన య్యాగామమువాయ కావచ్చును." ఈ 
దుగ్దనత ల్ల చం డ్రులగు నెజ్జమాలీప్ప నార్యులు ఢ్రీనాథున క్ త్తే 

మయూవులగుదురుగడా! దుగ్గనయన్న లగుపోతన యెజ్జినలు మణి 

యిడ్డణు (శ్రీ నాథుని బావమజఆందు లుండిరి. 

బమ్మెరపోతన. 

అంధభాగవతకర్తమైొ. భక్సిరసపారానారమున నం 

[థధలోకము నోలలాడించుచున్న బమ్మెర పోతనామాత్యుండు 
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కూడ మన (శ్రీనాథక పీశ్వరునకు చావమజందియని మైతిహ్యూ 

ము కలదు. ఇర్వుర ే శకాలములకును గలయిక  యేర్చడునేని 

మైలిహ్యము విశ్యాస్యముకాందగును. పరిశీలింతము ; పోతనా 

మాత్యునికృతులు భాగవతము పీరభదపిజయము భోగిని 

దండకము నని మూండు కలవు. ఏరభదవిజయకర్త యా 

తడు కాజేమోయనుసంజేహ మంత యసంగతము కాదుం. 

భోగినీదండకక ర్త యాీాతండు కాడను నాద మంతయు న 

సంగతమే ; ఫెగవతము నీతం జేకశిలానగరమున నుండి రచి 

'యిం చెను, కాయిట్టి యాత. జేకనిలానగరవాసి యనం జెల్తు' 

ను. వకశిలానగర మనలా నోరుగలేయగుట నిశ్చయము. 

ఐనను గొందరు “ఒంటిమిట్ట” యని [భమించుచున్నారు.వాదిం 

. చుచున్నారు.ఓరులో ల్లు కాక తీయులరాజధాని.| పసిద్ధపట్టణము.-. 

వకశిలానగరమని డానికే యనాండును వ్యవహారము గలదు, 

ఫాసనములం బేష్, కావ్యములం దేమి చరి తములం'దేమి, యెక్క 

.డయాచినను నోరుగల్లునకు నేకశిలానగరమని నామాంతరము. 

'కన్బట్టుచున్న ది. చెన్నపురి “ ఓరియంటల్ ల బరి * లోనియేక 

శిలానగరవృతాంతము మొదలగుఇార్మితక సంపుటములు సె 

క్కు_లు దీనికి ఊార్కా-ణము.[పతాపరు దీయాదులు తార్కా- 

ణము. కాకతీయ పభృతులశాసనములు తార్కాణము. 

భోగినీదండకము కుమారాన్న పోతా చేనికుమారు డగు 

“రావుసింగభూపాలునిపేర  రచింపంబడినది. ఆశేచెర్ల వెలమ 
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రాజులు రాచకొండరాజధానిగా భువనగిరి ఓరుగల్లు, సింగ 

పురము మొదలగు తెలుస చేశములు' పాలించినారు. అన్న 

పోతానేండు, బరుంగల్లుదగ్గర మైలారదేవరకు నగహార మొ 

సంగినట్లు . ! శాసనము లున్న వి. పోతనామాత్యుం డోరుగల్లు 

నినాసిగావునచే శావుసింగభూపాలున కాయల్బకృ్ళతి యొసంగు 

ట యుపపన్నమయ్యును. ఒంటిమిట్టకు రాచకొండకుం, జేరిక 

లేదు. పోతననాంటికి: గాక తీయరాజ్యము చిదికిపోయినది. 

తురుష్ము_లతళ్లు వచ్చినది. “కావున భాగవతమునకు ఫభువ్యా 

ప్రీ కలుగద య్యెను, రాజునకు గృతియొసలినచోం దదాలంబ 

మునం బెక్కులు (ప్రత్యంతరము లేర్చడి వ్యా ప్రి చెందంగ ల్పెడిది 

ఒసంగండయ్యాను. పోతనయనంతరము కొలందికాలమునతకే యా 

(గంథసంపుటము కొాంతళకొంత శిథిలమయ్యెను. నాం డాఫాగ 

మును నెలిగందలనారయాదులు పూరించికి. వెలిగందల యో 

రుంగంటికిం మిక్కిలి చేరువనున్న దట! మజీయు బమ్మెర [గామ 

ముగూడ నోరులుంటిక్షిం చేరువ నే కలదట. బక హార, క్ 

'టికిని నోరుగల్లు పాంతములం దున్నారట. మణీ యొంటిమిట్టకు 

చేకకిలానగరమన్న సే శెక్కడను నేనాయను గానరాదు, అ 

య్యలురాజురామభ (దుండు తనగద్యమున “ఒంటిమిట్టరఘు 

పీరశతకనిర్మాణక ర గ్ ” యని యొంటిమిట్ట వే చీక్కొ_నను. ఆత 

నిథాత తిచ్చరాజశ తకమునంగాడ “ఒంటిమిట్ట రఘుప్రా ! జూన 
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కీనాయశా!” యనియెును, “ఒంటిమిట్టను గాంయపురం బున్నయట్టి 

సిద్ధసాసికి సంకల్పసిద్ది రస్తు రస్తు” అని చాటువు. 

“మానవతి వినవమ్మ చంద్రుడు మండు వెన్నెల గాసెనే 

సూనళరములవింట మదనుడు నూటిదప్పక యే'సెనే 

భాను తేజుండు తెలిసియంతటం బంతమునననుజా్సే 

యేన గంధము వూసే! ఒంటిమిట్ట ట్ట శ్రీరఘురాముండు”' 

ఇత్యాది పద్యములందును 'నెంటిమిట్ట యన్న మ 

ర్కోయడినది. చెన్న పురి “ఓరియంటల్ లె కై బరీ” లో నెంటిమిట్ర 

విషయము గలదు. కొన్ని శాసనము లుదాహారింపంబడినపి, అ 

న్నింటను నెంటిమిట్టయన్న పేరే గలదు. “ఒంటండు, మిట్టంయు” 

నను శబరులమూలమున నక్కడ పుర మేర్పడినట్టును వాం[డ 

ఛీళ తోడనే యా ే రుకలిగినట్టును 'నెంటిమిట్టవాసులు పలు 

వురు స్థలజ్ఞులు చెప్పినట్లందు [(వాయంబడినది. ఎన్నెన్నో విమ 

యములు (వాయంబడీనప్ గానియందుం బోతనామాత్యుని (ప 

స్తావమే చేరలేదు. పూర్వ మిోాకింవదంతియున్న దనుట కాధార 

ముకక భాగవతమును దొ ర్త మ్మదాసున ము దించిన పురా 

ణం హయ గీవశా స్రీ గారి యూహమే యీవాదమున కుప ఖై 

పోతన తననాంటికి నేకళిలానగనరమనుపే రోరుంగల్లునకు జగ 

(త్పఖ్యాతముగా. 'జెల్టుచుండంగాం దానుగా)) త్తగా నుంటి 

మిట్టకుంసాడ నబేపేరు పొసణగించుట ' సంభవింపదు. ;ఈ 

సందర్భమున నిప్పుడు వాద పతివాదములు "పేడ త్తియున్నవి. 
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ధ్రొజ్ఞలోకము యథార్థము నెటుగలలదు, ఇది యింతటం 

జాలును, 

క్రీనాథుః డోరుంంటితోం దనకుగలపఠచయ మెల్ల 

వల్ల ఛామాత్యునిపేర్వెట్టి తానురచియించిన  కీడాభిరామమున 

వెల్ల డేంచినా(డు. SR బోతనకును స్థలసంబంధము 

పొసయుచున్నది. పోతనభాగవతమున నాతేనికాలము నిర్గ 

యించుటకుందోడువచ్చునంశ _మేదియు. గానరాదు. భోగిని 

దండక మున: 

సీనుంతినీమానసాొరావు వాటీవసంతుక్కా వసంతావనీ నాథసం సేవితాంచత్ప 

చాంభో జురావుసింగకతుమానాథపొ కుక సర్వజ్ఞ సింగోర్వ రాధ్యమ 

అనిక లదు. “రేచర్ల వారివంశ చరి తలం దీసర్వజ్ఞ సింగ 

భూపాలుడు సరిగా గుర్తింపనగుచున్నాండు. ఈతంజే (నీనా 

థునిచే దర్శింపంబడినవాండు. వమ్థ పకరణ మందీవిషవయము 

విపులముగా జర్చింపంబడును, కాలసంబంధమును బాసంగినది. 

ఇర్వురును గప్శ్వరులు, సమానవృత్సి వ్యాపృతులుగా నుండు 

వారికీ మై త్రియా శా|తవమోా (పాయికముగా. బాటిల్లు చుం 

డును, శ్రినాథు డర్హ్భృవిద్వాంసులనై నాదరము కలువాండు. 

పోతనామాత్యుడు సాత్విక పకృతిగల యుత్తమపురుషుండు. 

రాజు శ్రయాద్యపేకులు "లేనినాండు. పరస్పరము ద్వేషము 

నకు గారణము 'లేదు..ఈయిర్వుర సంబంధమును/ార్చి వాడుక 

లోం గొన్ని కతలుగలవు. సయగవహాముగాం బేర్కొ నెదను. శ్రీ) 



42 శృంగార (శ్రీనాథము. 

నాధుడు తన గంథము లెల్ల (బాభవాధికుల కొసంగి హెచ్చు 

ధనము గడించి భోగసవృద్ధిత 6 బల్ల కులెక్కి. తిరుగుచుం జెడి 

వాడు. పోతనామాత్యు. “డట్టుచేయమిచే బీదచాపండై కృ 

వీచేసికొని జీవించుచుంజెను. పోతనామాత్యుని చేయాడ, న 

"రాంకితములుగాం గతులు చెప్పింపః దలంపుగొని యొక ప్పుడు 

(శ్రునాభుం డాతసి దర్శింపటోయెనట! (త్రోవలో. బూలము' 

దున్ను కొనుచున్న పోతనామాత్యుని జూచి (శ్రీనాభుం డీ క్రింది 

పద్యమును జెప్పెనట! 

శ్ర కమ్మని గంథం బొక్క_టి 

యిమ్ముగ "నేనృపతిక్రైనం గృతి యిచ్చినంనో 

కమ్మని యాయలె యర్థం 

బిమ్మహి దున్నంగ నేల యిట్టిమ హాత్ముల్ = 

ఇర్వురు నింటే కరిగిరి. లేవడిం గుడుచుచున్నయాధన్య 

చరితు.' డా శ్రీ నాథకవికిం దగిన ట్లాతిధ్యము చజసపలేకపో 

యనట! (శ్రి నాథుని పాభవమును జూచి యానాొ(డుపోత నా 

మాత్యునిభార్య కపతవలన మోకు. గావైన ౫డింపు లెక పో 

యెంగడా! యని వినువ్చదోంపం బలి కెనట! పోతనామాత్యుడు 

వ్యాకులప జెనట! (శ్రీ నాథుడును "రాజాంకితముగాం గతులు 

చెప్పీ ధనవంతుండగు మని పోత్సావా పజీ చెనట! నాంటిరాతిస్వ 

ప్న 'మున సరన్వతి దీనాననమై కన్నీరుదోయపం బూడచూపం 

గాం, బోతనామాత్యుం డప్పు డీ క్రిందిపద్యమును 'జెప్పెనటం 
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at జ్యా 

(ఊఉ శాటుకకంటినీరు చనుకట్టుపయింబడ నేలయేడ్చెదో 

కైటభదై త్యిమర్ష నుని గాందిలికో డల] యోవముదంబ' యా 

హోటక గర్భు రాణి! నిను నాశటికై కొనిపోయి యల్లక 

ర్లాటకి రాటకీచకుల కమ శ (ద్రిశుద్ధిగ నమ్ము భారతీ! 

భాగవతమందలి “సిరికిం జెప్పండు” ముడలగుకొన్ని 

పద్యములగూార్చి (శ్రీ నాథునకుంబసక్త్రములుగాం గొన్నికతలు 

గలను, పోతన మైహి శేచ్చావిముఖుం డగుట నిక్కు-వము. 

నరకృత్ యాతని క సమ్మతము. (శ్రీనాథాదులకుం హాతుకుమెసి 

తగులునట్లు భాగవతమున నిట్లు చెప్పి నాడు. 

ల్సి ఇమ గ్రను జేశ్వ రాధముల కిచ్చి పురమ్ములు వాసానమ్ములుక 

సొమ్ములు. గొన్ని పుచ్చుకొని చొక్కా శరీరము. బాసీ కాలుచే 

సమ్మెట _వేటులం బడక సమ్మతి (శ్రీవారికిచ్చి చెప్పె నీ 

బమ్మెరపోతరా జొకండు భాగవకంబు జగద్ధికంబుగకా 

పోతనకు సహజపాండిత్యు. డనిబిరుదు. పాడిత్యవివ 

యమున. బోతరాజుగారిక ౦కు శ్రీ నాథభట్టారకు(డు మిక్కిలి 

దండివాంశు. వీరిర్యను నిశ్చయముగా నిచ్చిపుచ్చుకొన్నసం 

బంధమున బావమజందులయినను గాకున్నను, వరుసకయియుం 

జురని నమ్మదగును. 

భీమఖండకృతిపతి బెండపూడియన్నమంతి (ఫ్ర్రీనాథు 

నకు బందుగుడు. ఆబాంధవము తమనాంటిదిగాక తరముల 

నుండి వర్తి ల్లుచున్నదిగా భీమఖండముననిట్టు సూచించినాండు.. 
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సీ గి పాక నాటింటివాయడవు చాంధవుండవు 

కమలనాభునిమనుముండ వమలమతివి 

నాకు6 గృపసేయు “మొక ప్రబంధంబు నీవు 

కలితగుణగణ్య! శ్రీనాధకవివశేణ్య! 

మజియు శ్రీనాథునకు రామయమం( తీయని చావమ 

అంధియో "చొవమజణందివరుసవాండో యొక్క-ం డుం జెడివాండ 

నియు నాతడు భోజనశూరు(డనియు నెకసారి బంతినిగలసి 

భుజించుచు శ్ర్రీనాథుల డాతని సీ క్రిందిపద్య ముం జెప్పి గలి 

చేసిననియు వినికి. ఇది విశ్యాస్యముగా నాకు దో౭పదు. 

జా గానము చేతనుండి పరిక ల్బిత ధాన్యము నింటనుండి (క్రీ 

. రానుక టాకు.వీకుణపరంపరణేం గడతేం గాక మా 

రామయమంత్రిభోజనపర్న్మాక్రమ మేననిచెప్పవచ్చు నా 

స్వామి యొజుంగుదత్క.బశళణాతురి తాళఫల్మప్రమాణముక 



శృంగార శ్రీ నాథ ము. 
టు 

ద్వితీయ (శక రణము. 

(2 మహనీయంబుగ నభభూవలయముం బాలించుచుం (వొజ్ఞాలె | 

బహుకావ్యంబులు చెప్పుచుక, మజియుం జెప్పం జేయు బాము వ్యీక- 

స్ప నాతో ధర్మము. లాచరించుచ్చు జగ్జేగీయమానంబుగా 

నహముల్ పుచ్చిన ెడ్డీరాజులసముద్యత్కీర్ని 6 గీ ర్హింబిదక 

కొండపీటిరెడ్లు. 

శ్రీ 1880 _పాంతమునం దురుష్కులతళ్లువలనం గాకతీ 

యాం ధసా మాజ్యము చీకాకయి చెడెను. వారి! క్రింద దండ 

నాథులుగా నుండిన రెడ్డు వెలమలు ముదలగునా రటుతర్యా 

తం గొందణ్యు స్వతంత రాజ్యముల నేర్పలుచుకోన్న ట్లు "తలి 

యుచున్నది. ఈశొండపీటిరెడ్డిరాజ్యము కోమటి పోలయ య 

ను శెడ్డికాలమున నెలకొన్నది. ఈతడు, (కీ 1820 (పాంతము' 

ల శాజ్యమేలెను. శొననములం దీతనితం్మడి వేమన వంక 

కర్తగా జేర్కొ_నంబడుచున్నా(డు. ఆతనికి బూర్వవమయ 

మేశాసనమునను గానరాదు. ముట్టూరిశాసనమున _నాతండు 

దండనాథుండనియు నాతనికుమారు(డు (పోలయతుమూధశ్వరు. 

డనియుం గలదు. ముట్లూరిశాననము (కీ 1888 న కోమటి 
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[నాం డగు పోలయ వేముండు తనమేనమావుయ 

గు నాగసీనానికిం బుణ్యముగా; త 

'ర్యున కాగామము చానముచేసి నెలకొల్పి నాయడు. (క 1428 

న నెలకొల్పబడిన యనితల్లి కలువచేరు శాసనమున స్రెడ్డి 

"రాజ్యారంభ విషయ మిట్లు "తలుపంబడినది. 

“ఆ పతాపర్మ్నుదుండు స్వేచ్చ చేతనే (తురుమ్మ_లకోడి 

(సోయి యుద్దాదులవలన మృతు(డు కా లేదనుట) స్వర్ణ స్థుంయ 

కాయగా భూమితురుపష్కా కాంత మయ్యెను. సమ్ముదజలమగ్న 

మయినప్పు డాదివరాహనుూ ర్తి యుద్ధరించినవిధమున, యవ 

'నులపాలయినప్పుడు (పోలయనాయకు(డు భూమిని బునరుద్ధా 

“రము వేసెను, (వోలయనాయకుండు స్వర్షస్థుయ “కాలా విశ్వే 

శరానుజ్ఞ వేం గాహయనాయకుండు డబ్బడియేగురునాయకు 

లు తన్ను నేపంప నేల్బడి నెఅపుచుం దురుమ్ము.. లా కమించు 

కొనినరాజ్యమెల్ల స్వవళ ముచేసికొని యనేక్మాగపహారములను 

(బ్రాహ్మణులకు , దానము లొనలగి సేర్విలసెను, ఆతండును 

స్వర్షస్థుండయినత ర్వాత నాజెబ్బదియేగురు నాయకులు. దమ 

తమ ఛభాగములందు హ్ అందు 'వేవున ేశ్వ 

ర 

ముట్టూరిశా సనమున ముదటివేమయ దండనాథుండయి' 

నట్లును నాతనికొడుకు (ప్రోలయ రాజయినట్లును [పోలయ 

కొడుకు వేమయ (పసిద్దముగా రాజ్యమేలినట్లునుగలదు? గదా! 
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కలువ చేరుశాసనమున వంశమునకు మూలపురుషుడు గాం 

"బేర్కొనంబడిన పోలయ వేమయ చేతనే నెలకొల్పబడిన ము 
ట్రూరిశాసనము ఆకలువేరుశాసనముకంబం |బాచీనవృ 

త్తాంత మెటేంగించుసందర్భమం దభ్యర్థిత మగు ననుటకు 

'సందియముండదు, డెబ్బడియేగురుదండనాథులభో నెక్క.(డు 

గానున్న వాడు |పోలయతండి వేమయ యగునేమో! కలువ 

చేటు శాసనమునం (బోలయకొడుకు' వేమయయే చీర్మో_యబడి 

నాయ. కాపయనాయకునకును నాతసికిం బూర్వము రాజ్య 

మేలిన [పోలయనాయకునకును వీరికి నేమేని సంబంధము గల 

దో తెలియదు. అకాపసయనాయకునివిషయ మోవజ కంతగా 

గు ర్పింపంబడినదిగాదు. కలువచేజుశాసనము నార్యవటశాస 

నము నాతని మిక్కిలి పఖ్యాతునిగా( బేర్కొ-నుచున్నవి. మొ 

దటి వేమనకుమూరుం డగ్నుపోలయశే కోమటి (పోలయ యని 

నామాంతరము. -ఈతనిభార్య యన్న మాంబ, పిరికి మాచయ 

వేమయ దొడ్లయ అన్నయ మల్లయ యని యెదుగురుపుత్తు) 

లు జనించిరి, కొన్ని శాసనములు మల్లయనువిడచి ' నలుగురినే 

పేర్కొ-నుచున్నవి, [పోలయతరువాత నాతనిరెండనపుత్తు;ండు 

వహ రాజ్యమునకు వచ్చెను, 

-ఈ కొండపిటి రెడ్డిరాజ్యార ౦భ' మునుగూర్ష్చి కొండపిటి 

దండకవిలెలోను గొండవీటికె ఫీయతులోను, మజికొన్నిటను 

“పరుసవేదికథి యొకటి గలదు, ఆకథయాథార్థ్య మెట్టిదో 
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యెజుంగంజాలము.. ెడ్డిరాజులు “వేముయి “కోమటి నావు 

ములను దఆచుగాం చాల్చుచువచ్చిరి. దీనికి గారణ మేదో 

యుండందగును. పరుసవేదికథకు సంబంధించినవిషయ మేబేని 

కారణమగుట. చేతిశేగాన్సి లేనిచో గోమటీశుం డనుజైన 

చేనునియు వేమయయను వీర శై వాచార్యునియు నామములను 

బట్టిగాని యాే పేళ్లు వారు తజచుగా. దాల్బ్చుచుండవచ్చును. 

క్ స దొలుత నాకుం _(బమాణబుడద్ది 'లేకుంజడె 

నుగాని (పోలయవేమయనాంటనే “విలయింపంబడిన మంచాళ్ల 

తామశాసనమాకథయందుంగొంతే సత్యము కలడమాయని 

సందేహము కలిగించుచున్న ది. అందిట్లు కలదు: 

cc న్లో + తద్వంశజూ తామలపంటెడ్డి కులామృ తొంభో నిధిఫూర్జ్మ చం 

(దః | (పోలాభిథః (పాప ఫురాతనోస్థ ? వూజావళకా ద్చాావ్మాణపాదుకా 

ర్చామ్!! యదృ్భచ్భయా స్వర్గకరప్రసి ద్ధి దిం న సర రాబళ్లూవ | 

తతశ్చ పుత్తానపి పంచ అేఖే బృం చారకాధీశ్వరతుల్యమా ర్ల రః ॥ కత్సు క్ర 

వ్యధవేవుభూపతి రర ప్రాశాపవారీ ec Pee 

ఇందు రెండవళ్లోకమున దై వీకముగా స్వర్గ కర పసిద్ధి 
౧౧ a £ా 

పొంది యన్నమాంబాభ రయ ప్రోలయ పెంపొందె ననియు 

న్నది.ఇది పరుసవేదివిషయమేమెోా యని సందేహమగుచున్నది, 

* ఈళ్యామకాసన మిప్పుడు లభింపలేదు. మెకంజ్రీదొరగారు దీని (ప్రతి 

(వ్రాయించియుంచినారు. లోకల్ రికార్డు వాల్య్యూములాో జూడందగును, 
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పోొోలయ వేమానెక్షి, 

ఈతండే “రెడ్డరాజ్యమును మహహూన్నకిక్షి. దెచ్చిన 

SO ఈతనిప్సథాన రాజధాని యుద్దంక్షి, కొండ 

శ్జ్వు కొండ పల్లి, థాన్యవాటి, మొదలగు స్థలములం చితే(డు 

చాసీతిదుర్లములను నిర్మించి తెన స్వజనము నక్క_డక్క్లడ నెల 

కొొల్సెను. జా నహ గణులలో వేంగినాటి వారికి వెలనాటి వారికి 

జ ముపష్పదియా అగ9హోార ములు డానము చేసెను. 

.ముణటియు హేమాదిధర్మ శాస్త్రమునం 'జెప్పంబడిన మహాదాన 

.ములన్ని ంటిని గావించెను (శ్రీవై లమునకు, నెహాబలపర్వత 

మునకు నోపానములు కట్టం చెను. ఈ నోవానని ర్మాణము "రెడ్డ 

రాజుల శాసనములందుం దజచుగా6 బిస్తావింపంబడును, పల్లవ 

త్రనేతాాదు లీని బిరుదులు, కవకియమం దొక్క (డై 

ప్రబంధపర se ons టర గిన యెక్రాసెగ్గడచే గావో 

sas పహారిపంశ మును ప్పీంచి కృతినాథులైః శాశ(త 

కరి గన్న ధన్వాత్మెం saat 

పహారివంశ ర-చనమునా (టి క నోలయ'వేముని ని పెదకుమా 

రుం డన వోత రెడ్డి యువరాజుపదమును బడసియున్నా (డు, 

క, వితతయవరాజపిభ వో 

న్నతి వోతియ"ె మెన్య నాథ నయునమాక్షసమా 

బీతే సంతత సే వావిల 

సితపు త్త శీ) సమద శివసూసపీదా, —- హరివంశ ము. 

ఎక్షూ ప్రెగ్గడను దొలుత సత్క_రెంచినవాడు |పోలయ 

“దేముని తమ్ముడు మల్లచమూపతి, ఆత: డిక ఏశ్వరునిం దన 

4 
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యన్న గారి క ర్పించెను, ఆమల్ల చమూపతి కురువులూరు పుర 

నాయకుండుగా నుండోనట. మభ్యాంధ్భదేశ శ్నేమదక ర వాలు. 

డని హూరివంశ మున. బోేలయి వే ముడు ఖే డ్లగాంచినొ (డు, 

ఆతిని కిం జిట్ట య వాందు మేనమామ కుమారుడు కుడీ? బుజమై 

కసం మిగుల సాహాయ్యము చేయు చుంకోడు వాండు, 

వదలు వాడ యె జుెపిగడ సూగంసుకవికొడుకు, శంకర స్వామి 
జు a లి 

సంయమిశీష్యుంద + ఆశంక రసాంము శివఫూజాధురంధరుండట! 

ఎజ్రా పగ్గడకు వసంభుదాసుం డని నావా*ంతరము. భార తార 

ణ్బ పర్వ శేష 9 లక్షీ న్నసింహవురాణ ము నావాయణను, 

హరివంశము నాతని కృణేలు. 

ర్డీ ర ఫవత్క_విత్యని ర్మాణంబునం బ9బంధ 

పం మెళ్వరుం డన్న బిరుదనుంచె 

పోరిలయ వేదము భూభుడ ఫేర్కి. హరివంశ 

మును రామకథయుం టెల్లునకుందాన్చ 
సన్నయసార స్వతోన్నతి దను6 జెంద 

భార తారణ్యపగ్యాయు ముగించే 

చప్ప నొష్పులుగ నృసిం హూఫురాణ మె 

తున నిల్చె నన్న తిక్కనలతోద 
గీ పరమే శవుండై పేర్వాని ప పడ సె శంభు 

దాసు డన ని వాపర హితధ।ః గఇాయుల tu 

అంగు లెల్ల 6 గడంగ నిణింగె నెజ్జి 

"స్రస్షడక కవీందరిం డతండు వి en దగండె, 

/ పోలయ వేముని యాస్థానమున, లొల్లలశ్రీ యీ శథరుని: 

(లక్షీ ధరుడు క్ర. 1480 వాండు స శడవతరమువాడలస వముహో 

"దేవశకవీ యుంభబెను, 



a) tent ద్వితీయపి) రక రణము, 

శో. యః కర్గాటనసుంధ రాఢిపమ హాస్టాగో సుభర్షా మతో 

రో నిత్య ని న్నికపాయితో్ నృపగ్భ యూ జేరూఖ్యపృథ్వేశికుః 

శ్రీకుల్లొల్లట ఫట్టకిష్యఇతి సూ కతా కాయే 

(శ్రీ శేపాన్వయ శేఖర స్పహీ మహాదేవో విపళ్ని స్మహాక, 

అనవోతా రెడ్డి, 

వో్రోలయ వెమనకుం దర్యాత నాతసిపెద్దకుమారు. డనవో తా 

"రెడ్డి రాజయ్యెను, ఈతనికౌలమునుండిీ కేచర్త వెలమ రాజలకును 

సీరెడ్డిరాజులకును బోరు ఘోరముగా నడవ(జ్లొ చ్చెకు. పరస్ప 

రము దలలు నబుకుకొని తమృపడిగల డాపించుకొనుచు 

వచ్చిరి. తుద క రెడ్డి రాజ్యము క) కారాక నెంత 

వజ కీనివాదము కారిణమయ్యెను. దన్నాలకోట (ధరణక్ కోట) 

యొద్ద సీ సీ యనపోతా రెడ్డిని "రేచర్ల వెలమరాజగు సింగయ మూచా 

నేడు యుద్దమొనర్ంచి పాజందజీమినట్టు వెలిగోటివారివంగ 

చరితలు పెక్కువగా వాకొనుచున్నవి,. 

క్షా, దన్నడకోట ముంగల నుద[గబలోన్నతి గంగచాంటి పం 

స సీంగ జవ హాల నిమాద:డు శకెడ్డిపోతనికా 

బన్ని న సేనలం దునిసి పాబియందోతె నిరాటువీట న 

త్యున్నతవి(క్రమంబున సుయోధను దోలా కిరీటి ౩ కైవడికా, 

వేమారెడ్డికాలమునం గొండవీ జొకదుర్లముగా నుండె 

డేది. కాని యద్దంకియే పథాన రాజధానిగా "నుండె కిము. ఈ 

యనపో తాకెడ్డి “మకారణముననో యద్దంకి వీడనాడి కండ 

వీడునగ రమును బెంపొందించి దానినే తనరాజధాసిగాం. జేసి 

కొన్నాండు, రాచకొండ రాజధానిగా రాజ్య మేలుచున్న వెలి 

గోటి వెలమరాజుల తో స్పర్ధలు, యుద్ధములు “పెరుగుచుండు 

»* 
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టే వారితాంకుడు నడ్వకొనుటకయి చేరువ నండగోరి కొండ 

పెటిక్షి మార్చుకొనియుండునని తలంచెదను. నాంటనుండియు 

నెడ్డరాజధాని కొండవీడుగా నుండెను, 

(రాజమహేందినరం యిలాకా యిప్పటిమన్య మాపు 
రం శొసనం)* 

6ళత్రన్హో వ పతిః పటు? పాలనకర శ్ర 

అపాలయ త్తస్య పు త్త సంద౦ లేఒం(ధవసుంధ రామ్ 

కొండవీడుం రాజభఛానీం సవిచితా మళల్పయళ్ 

దృష్ట్వా త్విహ్తాప్ చైచిత్ర్య మభూ ద్యస్యా 'స్పవిస్థయః, 

ఊచె వెశ్ళున స్తుల్యబలై స్తు సురంగేః కల్ప దుమా భైశ్చ వదాన్యవక్రై రి 

రింభోపమానె రమణీజనైళ్చ సా భాతి భూమా వమరావతీవ. 

సోఒన న్నపోతనృప స్టే షన నిర్మితాయాం ఫు! రెస్థితః 

కుర్వకా "హేమా[ది ద్వానాని చిరం భువ మపాలయత్ ఎ” 

ఈ యనవోతా ర్యయాసానమున విబ్యాధికారియె బాల 

ర నుంజెడీనాయ. అతనిధర్మ కార్యముల 

కాణాలసర స్వతియే ఇసనకృతిక ర్త ర, శాసనావసానముల నొ 

తండు తనపేరు చెప్పిక్రొొన్నా (డు, 
లు 

య ఈశా సన మింతేవజు కము ద్రితేము. దీనివాంత పతి (పాబ్యలిఫత 

“ఫు స్తక కాలలోనున్నది. అందుం దప్పులున్నవి. ఇప్పు డుదాహరింపంబడిన 

శ్లోకములలో "నే “తత్రోన్న పోతన్భ పతిః” అని యుండవలసీన చోట “*తళోన్స 

చేమన్ఫపతిఃలి అని తప్ప బాయంబడినది. ఈక్లోకముల నింతకుముందు శ్రీ 

వీరభ దరావుగారు (పాచ్యలిఖితపు స సకశాలలాని లోకల్ రికార్డునం దున్నే 

(నం యుదావారించిరి, వీ శేశి లింగవ ముపంతులు! పభృతులం వీర్య 

రాన్రేపంతులుగారిప్పు _స్పకమునుండి యే కెకొని యదా హారించుకొనిరి. (పోల 

య'వేమనత ర్వాత శాజ్యమేలినవాండు ఆన్న పోతకెస్ట గాని యన వేమరెడ్డి 

/ 3 

స్ 



లో ద్వితీయపిక రణము, i ర్ 

వ్ ఆన న్న పోతననేందస్య విద్వాః౯- బాలసరస్వతి? 

అకనో దాకదో చావాం నిర్మలం ధర్మళా సనక 

ఈబాలసరస్యతి యన వేమారెడ్డి కాలము నం గూడ 

గలడు, 

మజియు నీ యనవో తా రెడ్డీ యొక వెన్నెలకంటి సూర్య, 

కవిచేం గతుల నందుకొన్నాండు 

శ్రీనాథుని సమకాలముననున్న జక్క_నకవి తినవిక? 

మార్క_చరిత్ర)లోం గృతినాథునింహార్చి చెప్పినపద్య ము 

జో, వె న్నె లకంటిసూర్యు డు వివేకగుణాయ్యు (డు జెదళ్యాన్ర్రుసం 

పన్నులో కడ్డి ేమనర పాలకు చేత మహో(గహోరముల్ 

గొన్ని కవీందకుంజరుం డకుంఠిత లేజుండు హ్ కందా 

'సన్నుతిగన్న సీద్దనకు సంతత దానక భావినోదికిక" 

బందు కెడ్డివెమనర పాలు డగ్ళహారము లిచ్చానని 

యున్నది, పోొలయ వేమన కావచ్చును. వన్నె లక కంటి యింటిపేగి 

నాం శొకకపవ్ యన పోత రెడ్డికింహూడం గతుల నిచ్చినల్టు "తలి 

యం(దగియున్నది. ఆమె న్నెలకంటి నంశ మంటే జన్మించి సరస 

కవికావిశారదు(డై విముపురాణమును. దెలిలించిన "వేళోక 

నెన్నెలకంటినూరన యీోవిషయ మిట్లు చేరొ_న్నా(డుః 

కాదు. ఆ శ్లోకముసకు దర్వాత నాళా సనమున “సోన న్నపోతన్భప సే వన 

నిస కతాయాం పుకిస్టితః శే *త్యాదిగాయలదు, ఆమోంద నన వేమా రై రాజ్య 

క క జెప్పంబడినది. శాసనము తర్వాతి భాగము పరిశీలించి 

చడివినప్టు డౌ స్పష్టముగా గోచరి చును కొండవీడు రాజధానిగా 

జోసినబాం డవపో తా డ్డి గాని యన వేమాశ రెడ్డి కాడు, 



4 , శృంగార శ్రి శ్సీనాశము. 

ఉ, ఈనిఖులంబు మెచ్చ నమ లేశళ్ళగ దేవుండు చూడం గ్భష్ల'వే 

జీవనది సొత్షీ గా ననిక నిల్చిన రావుతుకే సభూవిభుం 
ణానకుం దోలి వెన్నడచి కాచిన వేనయ యన్న పోతిభూ 

జూనికి సత్చబంధము లాసంగీన వెన్నెలకంటి వారిలోకా, 

అన్న వోతా౭ెడ్డి పంచారామములో? బిథమా రామ 

ముగా నమరారావమమనుసేర౬ బరగిన యమరావనతి (ధాన్య 

వాటి) లో నమరేశ్వర జేవరను మ" తియగు మల్లయ వేమునిచే. 

బునఃపితిష్థి తుని జేయించెను. అమరావతి శిలాశాసనమున 

సామల్లయ య. పితా పొదిక ము మిక్కిలి క్ర ర్రీంపంబడి 

నది, అతత ధర ణికోటపయికి. దురువ్క_ సెన్న్వము దుడె త్తి 

రాలా 'వఅచఅవక డీకొని యో+డించి పంవినాండట, 

అన్నపోళా రెడ్డి 1566 వజుకు రాజ్య మే లెను. ఆతనిఛాస 

నములం గూర్చి యనుబంధము చూచునది, అతనికి. గొమరగిరి 

రెడ్డి కుమారుండు. కొమరగిరి రెడ్డి బాలుండగుట చేతనే మో 

యనవో తా రెడ్డి తర్వాత నాతిని తమ్ము డన వేమారెడ్డి రాజ 

యను, శాససములం దనవో తా రెడ్డి స్వర్షస్తుండయినవిదప 

నాతని ప్రియసోదరుం డన వేమా రెడ్డి పిత్యవుగు రాజ్యమును 

బడ "సెనని వొస్పంబడీయున్నది, 

ఆన వేమా కడ్డి, 

ఈకేండు మహాధార్మికుండు. ధర్మ వేమని యని యీత 

సికిం బ్రఖ్యాతిక లదు. ఈకింద నుదాహారింపబకుచాటున్ర 

లీత్రనింగూర్సి న అన'వేను వేమ నామములు 

పోలయవేమాన్న'వేములకు సామాన్యములు. 
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అరుణోదయ తపమోదయ సంగవ నుధ్యాహ్న సాయ ముస 

శివప్రూ జాసమయా స స్ట ట్సతిదిన మనవేమ పార వేంయద్రస స్య 

భువిసత్యన వేమపార్థి' వేయ దే విచుషాూం జవ న మేవ జీవసము 

దివిసతే్టేన శవాభూపతీం దే విదు హాం జీప we జీవనమ్, 

పాతోళం పరిపాలయ క్యపాపచా భా తాళమో భోగిన 

శ్స శే శాసతి నాకలోక మవమురా స్ప్మతాసి నినో జలే 

భూమో శే చిన మన్న "'వేమన్చిపత" రారో లభం తే జనా 

చృుడ్వన నం మ్భద లాంబరం మృగమదం వామాకరం నావమురన్్ం 

నివాగోపపాతే లయ దనుః కంటక 

నారా ద్విశిఖస్సచుద్ధత్ సమిచ్భేహెచ్చ కాశ్షేయకః 

యామినీశయయాతి యాదోధపతి యక్ష 
యమతనూభవులు నీయంతే వా' 

తపన తాటక (* నరిత లాంకతోరొ ది 

తారకాంపకులు నీతరమునారు 

శుద్ధిమతీరయ గాం ఖీ” $ పృదిరూప తి" రుణావితరభూతికాంతీ భా గ్య 

సోరధఢనధథర్మ తేవోతికౌర్య ధ్రగ్య భుజటలంబుల నన వేమభూపవర్య. 

ఏపనికీం దగిన మనుజుని నాపని కనుపంగ లేక యవనీశుండు దా 

నోపనిమనుజునిం బంపీన నాపనిదా6 జెజిచినటు అన వేమన్ఫ పా. 

అన వేమవుహీపాలుది పాలనకాలమునంగూ-డ బాల 

సర స్వతిక వి విద్యాధికారిగా నుంజెనని యింతకుముం బే వాసి 

తిని. ఆతడు చనిపోవుట “చే నయియుండును, తి ఏలోచనాణార్యుం 

డను కపీశ(రుం డింకొక (డుకూడ శాసనాణార్యు(డుగా శీ సీతేని 

యానా 
ఫి 

సమందున్నా(డు. శా. 1298 ఉప్పుగల్లుతామి) శాసన 

మునకు బాలసరస్వతి కర్త. జౌ 18౮0 (ఇమ్మాడ్లంక ) వొన 

పల్లి 'తామ్ర)శాసన మునకు తలో చనాచార్యూండు కర్ర. 

క శ్రీను లన స్సుక విః కనివంశదీపకో సుక 

అన'వేమన్భాపతిది త్ర స్యేమ్యడిలంక స్య శాసనం కృతేవాకా బె 



56 . శృంగార శ్రీ నాథము. 

శ్లో, నుహానటజటాచ్చటానటదమందమండాకినీ 
క లక్యణితక ంకణ(వజవిజ్బంభి వాగ్గుంభనః 

కవి? కవికలోద్భవో భుదనభ ష్యదివ్యోదయ 

శృవాగ మవిశారదొ జయతి శారదావల్ల భః, 

చెముక్ష్మాప! భ వద్భయేన విపివమ్షోణీం సమా సేదుసాం 

సౌఫల్య ౦ దధ తే రిపు క్షీ తిభ్బ తాం శస్తాంణి "కాలా ద్బప కొ 

ఇ లక్ష్మీ స్త్వ్వన్న యనాలబుజేచ మణయ సతో శ గోహాంతశే 

క్వన్దోప్లో స్ఫుగభూరుహా స్తవగిగాం 'సంభే సుథా సంభృతా 

అంభోమా[తధనప్య మే తీవ చిమారేణో రయం మా స్త్ప్వీతి 

శ్రీమకా! త్యాంపతి వేమభూవర శశీ సింధో రయం పష్యతకా! 

మజీయు ననవేమమహీపాలుని పాలనమున “పికాళ 

భారతీయోగి” యని యింకొక యంధి వీశ్వరుం డుంచెడు 

వాండు, ' దాత్తూరామపురమున నా యనవేమభూపాలుండు. 

"దేవాలయాదికమును వెలయించు సందర్భమున. బద్యరూపక 

ములగు శాసనకృతుల నాతీంకు రచియిం చెను. 

అన వేవూ సెడ్డి స, 1831 వణకు ధర్మపరిపాలన మున 

శ్చెను. అటుతర్వాత ననపోతా రెడ్డికి మనుమాంబయ ను. 

భార్యయందు జనించినకుమారుడు కొమరగిరిరెడ్డి రాజయ్యను. 

కొమరగిం రెడ్డి, 

ఈతండు భోగ్రైకపరాయణుండు. అనువర్ష మును వసం' 

తోత్సవము లొసర్బుచుంజెడువాయ. మిన శ్రీనాథుని హార 
విలాసము గృతినందిన యవచిచేవయతిస్పయ యిమ్మహారాజు 

నకు బృతిసంవత్సరోత్సనంబునకుం దగిన కష్లూరీఘునసారసం 

కుమదహి మాంబుకాలాగురుప్రభృతి సుగంధ దవ్యంబు లొ 

డలసహార్చియు. జీనిసిహాళతే వాయి హురు మంజిజలనోగిపిభృతి 

జగ 
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నానాద్విపనగ రాకరంబుల ధనకనకవస్తువాహాన మా ణిక్ళగా 

ణికరింబులు తెప్పించియు నాందో లి కాచ్చతిచామర తురం 

గాది రాజ్య చిహ్నముల సండెము, కుమారగిరిచే సంస్కృతమున 

వసంతరాజీయమను నొక నాట్య ణా, స్త్ర స్త్రగ్ళంథము రచింపంబడె 

నట! అది యిప్పుడు చేసారకన్నది, 

నో మునీనాం భరతాదీనాం భోజాదీనాం చ భూభుజూమ్ 

కాసా ణి సమ్య గాలో ద్య నాట్య వేదాగ్థవేదినామ్ 

[వో క్షం వసంతేరా కేన కుమారగిరిభరాభుజా 

'నామ్నా వసంత రాబీయం నాట్య ప్రశాంత? యదు తుమ్, 

నిత్యభోగప రాయణుండగు సీతండు వసంతోత్సవముల 

తోడను వారాంగ నాభివయ ములతోడ ను కాలపు 

చుం బేరునకు రాశై. సింహాసనము నిధిస్టాంచియుండంగా న్తని 

శావవుజుంది (సోదరిభ ర్త జ. సన సర్వసమర్థుండై 

రాజ్య మును నివ్క_ం౧టబక ముగా గాపాడుచుంజెను, 

మ భాగ్యం నామ సమ్మగ మోద్భళ మళిసే న్న్న కాక పా్యాతం యతో 

వీరం కాటయ వేను ముద్ధతరిపుధ్వంనే నియజ్య సయమ్ 

నిత్యం నందతి న న రభిన వె వెః "కాంత గ్వపంతోత్స నై: 

సంతాన నాభ్యుదరుః [ కుమారగికియూా పూలా నృపా త్తమ, 

--మాళవికా వ్యాఖ్య. 

సం ునగన కొొలువున “రంకును” యనుసే ప్రేయసి నాట్య 

మూడు దుండెడిదట. 

నో. జయతి మహిమా లో కాతీతః కుమార గవ పభో 

స్పదసీ అకుమా దేవీ యస్య (పీయాసదృశీ పియా 

నవ మభఖైినయం నాటాక్టర్థా నాం తనోతి సహ్మసధా 

వితరతి పాశా ర రపేజాయ సహస సశ, 



శ్ శృంగార శ్రీనాథ హు 

ఒకుమా బేవి వేశ్య కావచ్చును. వేంతెజుయగుల నవన 

వాభినయములు చేయుచు వేలకొలందిగా నర్ణి నిజమునకు 

నామె ధనమొసంగుచు నుండెడదట. కొవార గిరి రెడ్డికి ననపోతి 

రెడ్డియని కొొడుకుం డెను, నామమాతము తప్ప నాతేనిగార్చి 

మమియు నెబుంగ రాదు, ఒక దాకూరామశాసనమున “శ్రి 

మత్కుమారగిరి భూమిపతేః కుమారో పరాన్నపోతనృపతిలొ 

అది కలదు. తరాంతరాయి పీలిపోయినది, 

కాటయ వేమన, 

ఈ కాటయ వేమున వంశ వృ త్తొంత మిది? 

న్లో, నో కాటయ" రేః జౌతో మార స్య కెటన్ఫపసూనుః 

వీరాన్నపోతన్ఫక తే ర్లామాతౌ జయతి చేనుభూ పాలః, 

ఈతండు కొటయకు నప్త, మూరయకు6 బాతు 

కాటయకు( బుత్తుఏండు, అనపోతనృపాలున గల్లుండు, తీల్లాం 

బిక్ష దొడ్డాంబిక మల్లాంబికయస యాతి కీ మాగ్గురుభార్యలు 

'తెలియపచ్చుచున్నారు. తల్లాంటక యందు గుమారగిరియని 

కుమారుని, దొడ్డాఎచకయం దనితేల్తి యని కుమారెను గాట 

యవేమున శకాంచినాయు. మల్లాంటిక కు సంతానమూక దో 

లేదో తెలియదు. ఆమె కన్నిభదేవరాయని కుమా -ర్రైయు 

ముక్క_ంటిరాజు తొయిట్టువునట! నాయూహ న్యాయ్యమగు 

చేని కాటయవేమునకు హారిహార రాయలకూంతు రీంకొొక తె 

కూడ భార్యయగును. కాటయ వేమన శూరారు(డుః విద్వద్గోపై 

ప్రియుండు సగయము విద్వాంసుడు. కాళిదాసకృతినాటకి 

తెియమునకుం గుమారగికరాజీయమనువపేర. సితండు వ్యాఖ్య 

రచించెను, 
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న్లో, తతోం9 శ నెన మాస్చైణ దర్శి తా శేషలక్షణమ్ 

కవీనా మాళ్ళయో బంతి కాటభూపతనూభ వః 

శో, సోఒయం వేమవిభుః కుమారగిరిణా రాజ్ఞా నియక్షః కృతీ 
నాట్యాసాం త్రితీయ కృతంకృత ధియా (శ్రీ"కాళిదాసేన యత్ 

త్ స్యోదీర్ణర సాశరయ స్య రసీక శ్యాకుంతలా జే స్ప్థాయం 

వ్యాఖ్యానం కురు తే కుమారగిరి రాజీయాఖ్య మమై హితం, 

ఈతనిం గూర్చి చెస్పంబడినపద్య మిది యొక టి; 

క, వెలయాలు శిశువు నల్జుండు 

నిలయేలిక యాచకుండు "నేగురు ధరలో 

గలిమియ తేమియం దలంపరు 

కలియుగమున గీ రకామ కాటయ జేమా! 

ఈయనయొద్దనే  రాయనభాస్కరుంయు. మంతిగా 

“నున్నట్లు చాటుపద్య ము బాబుచున్న ది, ఆపద్యమిది:— 
CR) 

చ కలయం బసీండింటమునం గాటయ వేమసమక్షమందు స 

త్ఫృల ముగ రాయన్న పఘనిబాచండు (వాసీనవాల్టమో6తలు౯ 

నలంగలుంగల్టు గల్లు రన గంటకమం ముల గుండె లన్ని యుకా 

జలంజలుజలు జల్లుగను సత్కే_వి వర్యులం ములంమేలనక , 

కొమరగిరికాలమున గాటయ వేమారెడ్డి శూ కాగే) 

"సరుయడై తూర్పు దేశ మును హాచ్చుగా జయించి యూస్ట్రం చెను. 

ఆతండు జయించిన దుర్గ్షములను శాకుంతల వ్యాఖ్యానమున క్ 
శ a “ెంయినా అచ ది- 
కిందిళ్ట్ కము తెలుపు నున్నది: 

న్లో, ఛాటీఘోటిఖురా౧(క్రుటితగింత కే యత్ర మూ'శ్లేదిదుర్ల ౦? 
దుర్గం కియ్మారు సం జ్ఞైం దభితరిపుబలే దుర్షమం 'బెండప్రూల్డమ్ 

దుర్భేదం వ్యజకూటం జితవతిరభసా రామగిర్యాఖ్య దుర్గం 

విఖ్యాతం వీరఘాగేట్లం గ శ్రితమసుహృడాం ప ర వ్రతః 

og వేళ్యాభుజంగ వ ప 

శ కాటయ వేమ స్య (గల్లా తత్ర చూతికాః 



40 శృంగార శ్రీ నాథము, 

కాటయ వేమునిశొసనము లనేకములు పిఠాపురము* 

పెద్దాపురము పోొొంతములం దున్నవి ఈతండు రెడ్డిరాజ్య 
మును మిక్కలి “పెంపొందించిన వాఃడు. జయింపంబడిన యా: 

కొ త్రదేశమునకుం బరిపాలనసాక ర్యము ట్రే యషప్వుడు కొలు 

య వేమకొమరగిరులు (అన వేమశ్షి తిపాలపౌ క్ట్రోపతి యగు. 

నల్లాడ రెడ్డిని రాజమ హేందివర మున( దమపితినిథినిగా నిలి' 

విరి, ఆతం డక్కడ పాలించుచుంజెను, త ర్వాత, గొంతకాల 

మునపం గొండపిట నేదో కల్లోలము సెదకోవుటి వేమాదుల 

మూలమున: గలుగుటవేతనో కొమరగిరి వృద్దుండగుటచేతనో' 

కాటయ వేనున కొొండవీకు వీడనౌడి రాజము పహందీనరము 

వచ్చి చేను, తన్ను సింహాసనమున గూర్చుండంబెట్టి రాజ్య, 

మును జక్కంగాం గాపాడిపెట్టినందులకుం గొమరగిరిరెడ్డె రాజ, 

మహేందివం రాజ్యమును గాటయ వేమునకుం ఇార్రిత్రోవకము 

గా నిచ్చెనసి శక 1888 సం॥ తొ త్తరమూండితామ)శాస 

నము చెప్పు చున్నది. 

వో ఆనీ డమాత్య రత్నం కాటయ వేమ, పభు _స్తస్య 

అతిసురగురు భాగ్గవముతి రతిభాద్దవవిజయ విజయ విఖ్యాతః 

శ్లో, నింహాసజే నిధాయాసపౌ కమూరగింభూవరమ్ 
అతేజయ న హో తేజా డ్నీకృష్ణఇవ ధర్మ జమ్ 

కుమారగిరభూనాథ్లో యగ é వికమతోసితః 

(పాదా శ్నాచీం భుపం రాజమహేందనగ రీమ ఖాన, 

"కాటయ వేము(డు తసకూమా రెైయగు ననితలి నల్లాడ 

రెడి రెండ వకమారు(డగు వీరభదా రెడ్డి కిచ్చి వివాహము: 
Ur) స G షు 

చేసెను. మజీయు నలయ వేమునకుం గూడ. దనపు త్తి (పొత్తి), 
౧ జాం mary 



ద్వితీయ (పక రణము. (1 

యనుట తప్పుగా. దోంచుచున్నది.) ని హరివానాంబ నిచ్చి 
పెండ్లి చే సెను. కావున గాటయ వేమనయు నల్లాడ రెడ్డియు 

నాతసివుక్తు)లును గలసి రాజమహే పాందవరమున దాచణీకము 

చఅబిప్రుచుండిరి. కాటయ వేమన కొంచెమించుమించుగా క్ర, 

1416 లోం జనిపో మెను, ఆతర్వాత నితనికుమారుడు కొమరగిరి 

రాజయ్యెనుగాసి కొలదిదినములకే యాతండును స్వర్లస్టుండ 

య్యెను. ఆకొమరగిరి బాలుండుగాండు వివాహితుః, తం 

మసితిభ్రమూల మున రాజ్యమును వీరభ దా కెడ్డికి సంక మింపం 

జేసి యల్లాడిరెడ్డియు' దత్సుత్తు)లును బరి పాల నము నెజవిరి, రాజ 

మహేాంద వరమున "రెడ్డి? డ్హి రాజ్యము లేర్చడినక )ఐిమి ౫. బంక గొం 

జవిటిరాజ్య ప్రశంస రంత తెలుపవలసియున్న ది. కొమరగిరి క్ర 

1400, 1408 వణకు రాజ్య మే లెను. ఆతం డ డటుతవ్యాతంగూడ 

నాల్లయి దేంక్లు జీవించియున్న ట్టున్నా (డు, ఆతని; సనపోత రెడ్డి 

యను కొడుకు పుట్టినట్టున్నాండనికూడ నీవజ ౩ వాసితిని, 

పెదకోమటి వేమా డి. 

కొమరగి3 రెడ్డి త ర్వాత. గాండవిటిశాజ్య మునకు 

గోమటి వేమా రెడ్డి రాజయ్యెను. జ్వేప్యానుక9మమూనC గామర 

గీరి రిజ్ఞాతులలో సితండే ముఖ్యు (డగును, వోొలయ వేమన 

యన్నయగు మాశా రెడ్డి కెతండుమునువముండు, న్! సు మిక్ కర్ 

విద్యారసికు(డు. విద్వాంసుడు. పృఖ్యాతకబి పెశ్వ్యకల నాడ 

దించి శాశ్యతకీ ర్తి రి నారి ర్లి ంచుకొన్న వాయు. సలా చక్వివ్నర్తియని 

పరనా రాయణు(డని యీతనిబిరుదులు, 

ఈతిండు రాజ్యమునకు వచ్చిన తర్వాత: దనతమ్ముు 



ఢగు మాచా నెడ్డెకిం గొండపల్లి రాజ్య ము6 గౌంత పంచియిచ్చు 

యక్క_డకు. బంపెను. కోచుటివేమా రెడ్డికి వెల్లోటి వెలమ 

శాజులతోడను రాజమ హేందిపుర మేలుచున్న యల్రయ వేమా 

దులతోడను గజపతి (ఉత (శంబర) రాజులణోడను విరో 

ధము మిక్కిలి చిక్కు, గల్లించు చుండెను. కాటయ వేమ శయుం 

దత్పుత్తు9ంయును స్వర్షస్థులయిసవిదప సీ నితండు రాజవు హౌందివర 

రాజ్యము తనకు రాందగినదని యవ్లియ వేమాదులమోాందికి యు 

ద్దమునకుం బోయెను, ఆయుద్లమున ; నల్లా రెడ్డియు నాతని పుత్తు) 

మ్ స్తని మైన్యమునోడంట్టిం. ఈవిష న్న "శెండుమరూండు 

ఇొసనములందును కతత ానముసుడును జెప్పంబడీనది. 

వెల్లోటి రాజగు పీన వేదగిరినేండు తేనతేమ్ముడగు మాఇా 

"రెడ్డి నోడించి యాతనిరూపమును దమ్మపడిగలోం చాంపించుకా 
నంగా నీతండు “ఘోరముగా బోరుసలివీ యావిన వేదగిరినేనిం 
జంవీ యాతనితల తనతేమ్మపడిగలోం బొదిగించుకొ నెను, అంత 

సా పీన వేదగిరినేనితిమ కండు లింగమనేండు ద్వాదశ వ ర్థంబుల 

బొడ యుండేయు బంధుహితపరిజనములం గూర్చుకొని 

యమరుబక్షు వక్క_సంబగుయుద్ధంబు సల్పి కోమటి వేమా రెడ్డి 

నోడీంచి తసతమ్మాపడిగం బొదిగించుకొ నొనట. మజీయు సంది 
కంతేపోతురాజను శెడ్డకశారినిగూడ? గానిపోయెనట! ఈనిన 

యము ముందు విస్పప్టముగాం "'ఊలియంగలదు,  ఈలింగవు 

చేయడు కోమటి వేమా రెడ్డి కొక్క రాజమహే పబాందవరమున 

రాజ్య మేలిన యల్లయ చేమవీరభచా రెడ్లకు గూడ బ్రబలవి 

బోధియైనవాండు, రాజమహే హందవర మున సీతండు కొల్లలాడినాం 



ద్వితీయసిక రణము. తె 

న్న మును. డట. వెలీగోటివారి వంశ చరిత్ర)లంద దలివి యాసందర సి 

సూచించు పదములు గొన్ని యనుబంధమున. జూడందగును, 

కోమటి చేసా రెడ్డియాస్థాసమున కే శ్రీ నాథిక వీశ్వరుం డున్న 

వాండు గావున న చాతీని రాచరిక ముార్సి పిసారముగాం 

చలుపంబడును. ఈతేయు క్ష. 1420 వణుకు రాజ్య మేలె నసి 

యీావజు కే తెల్పీయున్నా (డను, ఈకినికే ర్వాత న్తెసి కు యూరుం 

డగు రాచవేవన నాల్దువల్సిరములకొంశు నక్క వకాలము 

రాచరిక వుభాగ్య మనుభవింపలేక పోయెను. ఆతె(డు మిక్కిలి 

దుష్ట (డట! భృత్యు తొక 6 డశ్వారూథుండై నగ రిలోనికి వచ్చి 

నాం డన్నకారణమున సనీతయ వానిని జంవించెనట! కొంత 

వణకు బ్రజలే యాతనిని పీంసిం చీరి. రాజమహాంద్ళనర 

మందున్న _వేమవీరభడాాోరెడ్డు కొంత యాక )మించుకొనిరి. 

విద్యానగ ర ప ల గొంత  యాకిమించుకొనిరి, కొండవిటం 

గానినకిదప మణి ముస్పడి యేండ్లకు రాజచు “హిందివరమునం 

గూడ శెడ్డి రాజ్యము వేమువీరభ డా లెడ్డతో నే యంతరె చి నది, 

నల. 

పిఖ్యాతేముగా. రక్ష డ్ల్ రాజు లం ధ్యటేశ మును బరి పాలించి 

నది నూజేండ్లుమా మాకమేకా మేయేనను వారు ప ప: జలకుం బరమౌేమ 

పాత్ఫులయి యఖంఊయశెము  నార్జించిరి, కృతికర్చలై రి 

కృతిపతు లైర. అంధిభాష యుష్నంతేకాలమ్ము నెక్టామెగ్గడ 
(శ్రునాథక వులకావ్యము లున్నంతకాలము కెడ్డి రాజులక్తీ ర్తి క్రీ రిత 

మగుచునే యుండును. కోమటి వేమా రెడ్డికృతులు సాహిత్య 

చింతామణ్యాదు లిక ముద్యితములు కావలసియున్నవి. ఫల 
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భ రితమయిన కృష్ణాగోదావరీపా9ంత దేశి మి రెడ్డిరాజులు పరి 

పాలించిరి,  ఏరిపాలనము తురుష్ము_లకు గజపతులకు విజయ 
నగరక ర్లాటప)భువులకును గన్నజ్ఞగలిగించునదిగా సుంకము 

అఖండళివపూ జూథురంథరులయి వీ రాముష్మీక తన్పరులుగా 

నుండిరి, అనవేమారెడి పట్కాలములందు శివపూజసలుపుచుం 

జెడివాడట!కృష్ణాగోదావ రీసంటూరు మండల ములందు నేండ, (గ్ 

హాోర్కులుగా సుడువొ ర నేకులు నాడు రెడ్డి రాజులవలన నగ 

హోరములు వడసినవారిసంతతులవా రగుదురు. అసామాన్య 

ములయిన ధర్మ కార్యములను వారాచరించిరి. శ్రీశె లాహారా 

బలగిరినోపానని ర్మాణము అమ రేశ్వరపునఃపితిస్థు అగ్ఫహార 

పీదానములు సం తానసాగరాదిలెటాకని ర్వాణములు పేర్కొ 

నవచ్చును. నెడ్డ రాజుల చేళ్ళుగల గాగిమము లనేక ము లున్న వి, 

పారంపర్య ముగా వారి వేళ్ళు సవిస్తరముగా పెట్టుషోనుచున్న. 

కుటుంబములవారు నేండున్నారు, వారిచరితి సమగ9ముగా 

సమకూర్చం దగినది. అనుపస కృమగుటచే నిక్కడ నధిక ముగో 
వాయ 'వెజచుచున్నాను. ఈరెడ్డిరాజులపగంపరలోనివా రిప్పు 

డవరగుదురో యొజుంగరాదు, నెల్లూరుమండలమునం గాటవు 

"రెడ్డి యసి యింటిపేరు గలవా రున్నారు. వారు మనకాటయ 

వేమా రెడ్డివంశే మువా రగుదు నేమో!ఇ స్పటికి నేను రెడ్డిరాజులలో 

బిఛానముగా రాజ్య మేలి నవారిచరిత మునే శ సుర్ ్యాంటిని, అను 

బంధమున వారివంశ వృత్స ము చూడందగును, చొటుధార యొక టి 

ెడ్డిరాజులపరిపాల నక్ష ,నుమును 'చల్పునది కలను, శాసనముల 

బట్టిచూడంగా దానిలోని కాలకనుము కొంతి తప్పుచున్న ది. 



శృంగార శం నాథ ము 

సు 6జి ట్తూ 

న్స జే 
తృతీయ పాక రణము, 

స్స్ నీద్యాధి కార్యున్న 4 తోద్యోగము వహించే 

బోషించె విద్యావి 4 శేష యులను, 

బహుదేశబుధుల వి + ద్వత్త పరీక్షించె 

సంతరించెను ధర్మ + శాసనములు 

రచియించె నైషధ + (ప్రముఖ (పబరీధముల్ 

వెరిపాలైన క + టారిందెచ్చె, 

అఖిలపురాణ ఏ + ద్యార్థంబు "లెజింగింవె 

వెదచల్లి దళదిశల్ + విశదయళము 

న విక్రమాథ్యుండు సర్వజ్ఞ + చక్రవర్తి 

వీరనారాయణు(డు చేమ + విభుని సభను 

నిర్వఘహాతంబు-గా "నెవ్వం 4 డిర్వ దేండ్లు, 

ఆతని నుతియింతు “సకల వి 4 ద్యాసనాథు[” 

రాజాశ యము. 

శ్రీనాథుడు పదునై చేండ్లపోయమున కే సంస్క, 

'శాంధీములందు( జక్క_నిసాహిత్యశ కిని నఖండమగు కవితా 

శక్తిని నార్జించుకొన్నవా( డయినాండుః “నిరాశయా న కో 

భంతే పండితా వసితా లతా” యన్నట్టును, 
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చ, అవనివఫుం డాదరించిన భటాళిభటత్వము _వెద్యు వైద్య ముజా 

గవికవితామహ త్త్వమును గాయకు-గానము6 గోటిసేయు న 

య్య వనిఫుం ఉదరింపని భటాళభటత్వము 'వెద్యువై ద్యముక 

గవికవితౌమ హూతృ్యమును గాయకుగానము గవ్వ సేయ నే ! 

అన్నట్టును  రాజాశ్శియము. లేక యశోధనములు సమ 
కూజనేరవని యాకాఎమునం బెమపుగట్లి రాజ్య మేలుచున్న 

స్వటేశపిభువులగు "రెడ్ల ప్రొపున కై యషప్వుడు రాజభఛానిగా 

నున్న కొండవీకు చేరెను, "రెడ్లకు ముంతుులును గార్యనిర్యా 

వాకులును నగు ని యోగిపముఖుల యాదర గారవములు 

వడయంజొ చ్చెను. కర్యాత రెడ్డ యాస్థానమున విద్వత్కవి 
మ; య యు 

యయ్యనుం 

కాటయ వేమన కొండవీటనున్నకాలమునన్వే కొమర 

గిరి జీవించియుండంగ నే శ్రీనాథకవిరత్నము కొండసిటికి వచ్చు 
చుంబోవుచు నుండీయుండునని నా తలంపు, కాటయ వేమన 

క్రి శ, 1898 పా్రాంతేముల రాజమహెందవరము చేరినాడు 

విద్యార సికుండగు కాటయ వేమన నాకాలమం దీతండు దర్శించి 

యుండవచ్చును. సకలవిద్యాసనా థు;డగుచున్న యయాపితి 

భాళాలి నాతం డాదరించియు నుండవచ్చును, “కపీనా మాశ్ళ 

కి అని కాటయ వేమన వర్ణింపబడేను. అతని నాశ 

యించినకవులలో క్రీనాభుడుకూడ నొక్క_(డు కాందగునుం 

శ్రీనాభుః డవసానకాలమునం జెప్పుకొొన్నపద్యమున “భా స్క 

రుడు మున్నె బేవునివాలి కరిగి” నని కలదు. కావున నాత 
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వికి భాస్క.రుం డనునాతేం డొక6 డాలంబమై యుండెననియు 

నాతండందణకుముంబే స్వర్లస్థుండ య్యెనినియు6 ౬ దెలియుచున్నదిం 

భాస్క_రుం డనిసురుగల మంతీ శేఖరుండు కాటయ వేమునాస్థాన 

మున నుండెడువా(డని యింతేకుముందే తెల్సిలిని, ee 

బసిండిగంటముని నని యారంభముగల యాచాటుపద్యము 

శ్రీ) నాథునిదిగా? దలంచుచున్నాండను, “పసియి గంటాన భూ 

పాలు పార్శ ప్రసీమ” నని యట్టి డింళొకపద్యము భీమఖండమం 

చున్నది. కాటయ వేమానెడ్డి కాలముననున్న యారాయన 

శాస్కరుం డీతని నె ట్లాదరించినాండో, యాతని పేరనీక వీశ్వరు. 

జేమేని కృతులు రచించినాండో యెబు:గశాదు. 

గగింథరచనము. 

కొండవీడు చేరునప్పటి కీతంయ గింథరచనము చేయం 
జాలి యున్నాడు. కాన్లీఖండ మండలి యోక్సింది పద్యమువలన 

నాతండు రచించినగంథ ములయానుపూర్వి కొంత తెలియ 

నగును; 

నీ చిన్నారి పొన్నారి చిటుతకూక టి నాయడు 

రచియించితి మరు త్త కాట్సరితే 

నూనూంగుమో సాల నూత్న యా వనమున 

శాలివాహన సప్తశతి నొడివితి 

సంతోేరిం చితి నిండుజప్యనంబున యందు 

హర్ష నైషధ కావ్య మాంధ భాష 
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(పాభథనిర్నర వయః పరిహాకి మనం నెని 

యాడితి భీను నాయకుని మహీమ 

గీ పాయమంతక్రు మిగులల గై వాలకుండ 

-గాళికాఖండమమ మహాగంథ మేను 

దెనుంగు చెసెద కర్ణాట చేశకటక' 

పద్మ వన హేళి (శ్రీనాథ భట్టసుకవి, 

ఈపద్యమున  నాతే(డు కొన్ని పథానగంథము లను 

మాత్రమే వేర్కొన్నాండు. ఇవిగాక మటీకొన్నికృతు లాత 

శి గ ] పప డ్రి Q శ నివి కలవు, వారవిలాస పం తా రాధ్య చరీ తదు లట్టివి 

మరు త్త రాట్బరితోము, 

“చిన్నారి పొన్నాం చిజుతకూంకటినాండు ౩చియించితి 

మరు శ్రరాట్బరిత్స.” ఈ పాయ మించుమించు పదుమూండు 

పదునాటు సంనత్పరముల': నడిమి పా్రాయముగాం దలంపనగును, 

మరు త్త రాట్బరితము తొ_ల్పటి యభ్యాసకృతి యయినను గడు 

పటికాశీఖండమున6 బేక్కొనంబడుటవే నది యాతనిమనసు 
నకు నచ్చినప్రుబంధ మే రక గును, ఎవ్వరికి గృతియిచ్చినాండో 

యెజుగరాదు, ఇప్పు డది దుర్తభమయినది. తఅచుగా' 

నీతనికృతులు సంస్కృత గంథానువాదములేే కాని యిది 
యట్టిదిగాం దోంపదు, 

శాలివావాొన స _ప్రశతి, 

“నూనూంయ మిూసాల నూత్నయావనమున శాలివా 

వానసహ్తోతి నొడివిలి” ఇది పదునేడ్కు ఇర్వది సంవత్సరముల: 
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'నడీమిపోొయము కాందగును. శాలి (సాత) వాహనస ప్పశ తి 

ప్రాకృత భా పాళ్ళకమగు రనోత్తర శృ ంగారపబంధ ము, సాత 

వాహనుడను నొక రాజుచే నిర్వహింపంబడినది. దీనికే “గాథా 

సప్తశతీ” యని నామాంతరము, ఈగంథమున నేళ్ళూజు 

గాథలు (పాళ్ళు తార్యలు) గలవు. క థావస్తు సూత్రోతము లా 

గాక యాగాఢలు నానావిధ నాయికా నాయకాదుల శృం 

గారవృత్తులను జమత్క_రించుచు భిన్నభిన్నములుగా నున్నవి. 

శృంగారి రసము పీసియందు( బొర్హిపోవుచుండును. కొన్ని లోక 

వృత్త ముదెలుపు గాథలును గలవు పద్యములు మిక్కిలి 

చిన్న వియెనను భావపూరితములు, తేనపాోయమునకుం బవ 

రృనమునకు ననురూపముణగా శ్రీనాభుఃడీకావ్షిము సీవయ 

స్పువనః 'దెను యసనకు. దా ర్చెను ఎవ్వరిప్రరణమున ర-చచియిం 

. ఇెనో యేవి విశేషములాకృతిముఖమున వెల్లడించెనో మెజుగ 
రాదు. ఈగంథమును లభింపకున్న ది, ఒకపద్యమునూత్రము 

లక్షణగంథములందు గానవచ్చుచున్నది, 

క. వారణ చేయ దావగొనవా ననవారజమందుం డేంటి కొ 
వ్యారుచునుంట నీవెబుంగ వా (పీయ వో తెజగంటిగంటి కె 

వ్యారికి. గంపురాదు తగవా మగ వారల దూణ నీవిఘం 

జారసీ నీనిజం చెజుంగునలంతకు నంతెకు వోర్వు చెశ్చాలీ! 

కోమటి వేమభూపాలుం డీ గగింథమును జెప్పించుొని 

యుండునని తిలంచెవను, ఈసాతీవాహనసప్ప శతి కా కోమటి 
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వేమా రెడ్డియె వ్యాఖ్యాతయగుట వైయూసనాకు సాధక ముం 

అమరుళతీకవ్యాఖా సతత ముకూడ సాధక మే యగును. శ్రీనా 

థుని నూనూంగుమిోసాల నూత్న యావనమునా (టికి బెద్దకో 

మటి వేమా రెడ్డి రాజ్యమునకు వచ్చినాండు. ఈకాలముననే 

శీ శ్రినాభథు(డు విద్యాధికారిపదము నందినా(డు, 

పండి తొరాధ్య చరితము, 

నిండుజవ్వనము రాకపూర్వము, శృంగార నై వధము 

రచింపక పూర్వము శ్రీ నాభు(డుపండి తారాధ్య చరితము రచించి 

సాడు. శృంగార నై వధకృతిపతియగు మామిడిసింగన్న కన్న 

యయిన ప్రగడయ్యకు దానిని గృతి యిచ్చినాంయం ఆత 

నికి మజీకొన్నికృతులనుగూడ నిచ్చినాండట. అవి యీవో! 

పండి తా రాధ్యచరితము తొలుత. బాల్కుురికి సోమ 

నాథక ఏిశ్వరునిచే ద్విపదకావ్యముగా రచింపయిడినది. శివ 

తత్త షసారక ర్హయగు మల్లీ కార్జునపండి తౌ రాధ్యునిచరితి మిందు 

వర్ణింపబడెను. సంస్కృతభామయందు వ్యా సు(డు పురాణ 

కల్పకం డనవిధమున నంధ్బభాషయందు( చాల్ము_రికిసోము 

నాథారాధ్యుండు ఏరశై వపురాణక ల్పకుం డయ్యెను. సంస్కృ, 

తమున ననుష్టుష్వు పొసణిన ట్రీతండు తెలుపన ద్విపదపొసం 

గునని గుర్తించి తనపురాణములను ద్విపదరూపముననే రచి 

యించెను. ఈత. డొక దొడ్డక వి. తొల్లింటి తెలుయం బల్ము_బ 
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శ్లీతనికబ్బ ములందు మిక్కిలిగా 'నెిఖ్కానీయున్న వి, -ఈతనిపండి 

తారాధ్య చరితము ననుసరించి శ్రీనాథుడు పండితారాధ్య చరి 

తను బద్యకావ్యముగా రచించెను, సోమనాథునిర చనములు 

శ్రీనాథుని చనములందు. బొందుపడినవట! ఈవిషయ మును 

బద్యబసవపు రాణక _ర్హ వీడుపర్షి సోమనాథుడు చెప్పినాండు, 

శ్రీ)నాథకవి యెంతశ్నంగారిమెనను జిబుతనాంటనుండియు శే వ 
అ నూ | దా 

మతాస క్తి గల్లియే 'యుండెననుట క పండితారాధ్య చరితర చన 

మొక తార్కాణము, 

చపుదకోవముటి వేముని వెదువ్యము, 
రా 

రాజు రసికుండయిన గాని కవ్రులఘనత వెల్లడికాదు. శ్రీనా' 

థునిప్రతిభాపిఖ్యాతికిం 'బెద్దథోమటి వేమునివి ద్యార సికత పిఖా 

నకారణము, ఆతండు సంస్కృత ప్రొకృ తాంధ్రభా' షలలో మంచి 

పాండిత్వ్యముగలనాండుగాం 'దెలియు చున్నా (డు. మటియు సాహి 

త్య విద్యయందేగాక సంగీతవిద్యయందుంగూడ విశేషపరిజ్ఞాన' 

ముగలవా(డు. పెక్కు గ్రంథములను జెప్పినవా(డు. 'చెప్పించు 

కొన్నవాండు, సర్వజ్ఞ చక్భవ_ర్రియని (శ్రీనాథాదిక వీశ్వరులచేం. 

బొగ డగన్న వా(డు, 

వో, చూడామణి ర్నృృపాణాం 

దుర్మదపరిపంథి శిఖరిద ౦భోళిః। 
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కున 
ఉిదకోనుటి వేమభూపతి ర్టయతి, 

ఈశోకము శ్రీనాథుని శాసనకృతియం'దేగాక వామన 

'భట్టబాణుని వేమభూపాలచరిత మను నాఖ్యాయికయందు. 

గూడ గలదు. రాచకొండ రాజధానిగా రాజ్యమేలిన . చెల 

.మకాజులకును గాొండపీటి కెడ్డిరాజులకును బ్రిబలవిరోధమని 

ముందే చెప్పితిని, వా రొండొరులను మోణీ కీ ర్ణిపతాప 

యశ స్పుల సార్టింప యత్ని ంచుచుండిరి, రాచకొండ వెలమరాజు 

నజ లరుద మందగాం నొండపిటి శెడ్డీరాజు సర్వజ్ఞ చకవ ర్తి 

-బిరుదమందెను. వారు రసార్షవసుధాకరాది గింథక ర్త 

లయిరి. ఏకు వసంతరాజీయ, సాహిత్య చింతామణ్యాది గంథక ర్త 

లయిరి వారు సంగీత సాహిత్య చతురులు, విక్ర సంగీత సాహిత్య , 

చతురులు, వారు కృతిపతులు, పీరు కృతిపతులు.' వారు బహుపం 

డీతుల నాదరించిరి. ఏరు బహుపండితుల నాదరించిరి. ఆస్థాన 

కవియె శ్రీ శ్రీనాథుడు "రెడ్డిరాజుల కఖండగారవము కపప 

“అంతటినాండు పాళా వెలమరాజుల యాస్ధానమం దున్నాండు 

గాని యానిస్స్ఫహు(డు సరస్తుతివిముఖుండై వారిగార వాదర 

ములను గోరండయ్యెను. వారిస్పర్థలు యుద్ధములు నాండే యంత 

రించినవిగాని వైదుష్యవిఖ్యాతిమాతు మశక్షరరూపమై యల, 

రారుచున్నది. సంస్కృతమున: బెదకోవముటి వేమన యనేక 

శృతులు రచించెను. 
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పెదకోమటి వేమా రెడ్డి కృతులు. 

శృంగార దీపిక రసో త్తరశృంగారగగింథముగా గణా 

తిన్న యమరుశతకమున కిది వ్యాఖ్య, ఆశేతకమునకు మతిీ 

కొన్ని వ్యాఖ్య లున్న విగాని యీవ్యాఖ్య శే పిచారము మెండు, 

వది విపులమైన చక్క_బివ్యాఖ్యానము, దీనిపీఠికలో నిట్లున్న ది: 

“సకలవిద్భలం దతిహగల్భుయను జగనొబ్బ గండాంకు(కునగు 

నా వేమభూ సాలు డొౌకప్పు డాస్టానగతులై క ఏశ్వరులకావ్యా 

మతము నాస్వాదించుచుండేను. అమరుక క విర చించిన శృంగార 

శతకమును విన్నవాల్లై యప్పుడు వ్యాఖ్యానరచనమువే దాని 

యభిపోయమును వెల్లడించుట కుత్పాహముచెబెను* ఈ 

చ్యాఖ్యవీకికలో శెడ్లపాచీనశాసనక తులలోని శ్లోకములు 

శొన్ని కైశొనంయబడినవి. పొసంగినంతవజకు( దమపూర్వుల 

ఇొసనక్లోకముల సర్వాచీనులు ఇాససములందు. జేర్చించు 

కొనుట సంహుదాయముగాం 'బా్రచీనరాజశాస ఏనములందుః 

గానవచ్చును. ఇదియు నట్టిదనవచ్చును. కాని సమకాలపు శ్రీనా 

భుని శాసనకృతులలోనిశ్లోక ములుగూడ సీవీథికలోం గలవ్రు* 

ఈగ థర చనమున శ్రీనాథువతోడ్చా టుంజెనేమో! 

సప్తశతీసారటీక:---- శీనాథునియం ధస ప్తశతినిగూర్చి 
నవ్రయునప్పు డించుక దీనిం బిస్తావించితిని, సాతవాహన(హోల) 

నృపతి సంధానించిన యేణ్ఞూజుగాథలలో నారమనందగు 
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నూజుగాథ ల నేజికోమటి వేమారెడ్డి వ్యాఖ్య చేసినా (డు, వ్యా 

ఖ్యారంభ మిట్లున్నది: 

“న్లో హాలః (పాక్ స ప్తశతీం గాధాకోకే ర్య్యధ శ్వ సంప్రతితు 
సోయం 'వేమన్ఫపాల స్తస్యాఅపీ శతక మాహర త్సారమ్! 

గధ్యము, ఇతి,శ్రీ పెదకోమటి వేమభూపాలేన కృతా 

స ప్పశతీసారటీకా సమాప్తాగొ 

ఈవ్యా ఖ్యానరచనమునంగాడ శ్రీనాథునితోడ్చాటు 

నాతండు పొంది యుండవ చచ్చును. శ్రీనాథునియాం ధక రణ మట్టి 

ప్రస కిక లదనుటకు సొథకము, 

సాహీత్య చిం తామణి:---ఇది యలంకారశ్యా స్త్రగీంథ 

ములలో 'బేర్కొనందగిన యత్కృష్టగంథము, కావ్యపికా 

శమువంటిది.ప్ప తాపరుద్బీయ వ్యాఖ్యాత కుమార స్వామిసోమవీథి 

దీని నదాహరించినా(డ్చు మహిమభట్టు ననుమానము నిది ఖం: 

డించును, ధ్యన్యాలోకాదుల నిదిపగామర్శంచును. అమరుశతక 

శ్లోకములు “పెక్కు లిం దుదడాహరింపయుడినవి. మటియు ననేక 

పాచీనగ )ంథభములలోన శ్లోకము బుదాహరింపంబడీనవి. “య 

థా మమైవ భాణో” అనియు, “యథా మమైవకా వ్యేవరనాలా 

యణ చరి లే” యనియు బెక్కుక్లోకము లుదాహరింపం బడినవి. 

“పెదకోమటి వేమకృతులగు నాగంథము లిప్పుడు తెలియరాన్రు. 



వామనభట్ట బౌణునికృతి వరనారాయణచరకిత మను గద్యగ9ం 

థము గలదు, కాసి యిం దుదాహారింపంబడినది గద్య గ్రంథ 

ముకాదు, శ్లోక రూపమగు కావ్యము. ఎడ నెడ పికనారాయణ 

పెదకోచుటి. చేమభూపాలపాక స్ట సిఏ 9 స్తానక్లోక ములు సెక్కు_లు 

దాహారింపంబడీనవి, ఏరనా హాయణుండే ఏంథకర్వయగునప్పు 

డు తనపొగ డ్రకుం దానే పాల్పడినవాం డగును. సమ్మా 

నార్గమై వేమభూపాలునాస్థానమునకు వచ్చిన యనేక క వీశ్వరులు 

ఇప్పసపిళంసాళ్లోకముల నిం దుదాహరించుకొన్నాందే మో! 

ఆయాయలంకారాదులకు లక్ష్య్యముగాః బయత్న పూర్వకము 

గా రచింపండినవిగా లే వాళ్లోకములు, పితాపరుద్రీయరస 

గంగాధరాదులందలిక్లోక ము లట్టివి, 

ఇంకను, “యథా కాదంబరీనాటకే” యని "పిక్కుక్లోకము 

లుదాహరింపంబడినవి, ఆకాదంబరీనాటక మిప్పుడు ఫొ త్తగా 

దొరకినది. దానిక ర్త సంసిహాకవి, ఆతండు విశ్వనాథకవి 

తమ్ముండు, గంగా ధర కవిషొడుకు, ఈనర సింహకవి పెదకోమటి. 

వేమభూ పాలునకు. గొం'చెముపూర్వుం డగునని నేను దలంచుచు 

న్నాండను. నరసింహక వియన్న విశ్వనా థకవి సాగంధికాపవా 

రణ నాటక కర్త ఇావచ్చును. ఆతి డగ_న్హ్ఫక విమేనల్లు(డును, 

గాక తీయపీతాపరుద్భో దేవుని కాలమువా(డను నని యాతని 

నా టకమువలనం చెలియుచున్న ది, 
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మధురావిజయ'కావ్యక _ర్రియగు గంగాంబపయి యగ 

స్త్యుని గంగాధరుని విశ్వనాథుని స్తుతించినది. ఆమె విశ్వనాథుని 

శిష్యు రా లగునట్టున్న ది. మధు రావిజయగ )ంథారంభము చూ 

డందగును, నరసింహకవి కాదంబరీనాటక ము సాహత్యచింతా 

మణిభోం దజఅచు”;? నుదాహృతమగుటకు. గారణ మేబేని 

యుండవచ్చును. మజియు “వేమశ్నితీళో నృవమేక పాద” 

మిత్యాదిశ్లోకము ఇాసనకృతిగతము దీన నుదాహారింపంబడ్ 

నది, 

ఈకింది శ్లో శోకము సాహిత్య చిం తామణిలోనున్న ది: 

శ్లో అఆటోపాయనటన్మ హానటజటా సంఘాటశ్ళం గాటక 

(కోడాఘాటకరోటికోటరకుటీ వావాటవీ-వీఘ టా! 

అస్సు స్వ స్ప టినీవిశంకటతటీవాటీకవాటీభ వ 

ల్లాటీకోటిలలాట పాటల సటాపాటల్య పాటచ్చరీ!। 

ఆటోపపదారంభముగలపద్యము  లిట్టివి ఫీ)నాథునివి 

సెక్కు_లుగలవు. భీమఖండమందలి యీక్రిందిపద్యమున నొక 

సమాసపదము మోాందిశ్లోకభుందలిదే గలదు: 

శా అజెం దాండవ మార్శటీపటవాలీలాటోప పవిన్ఫూర్ణిత 

క్రీ డాండంబర ముల్లసీల్ల గరళగీవుండు జాటాటవీ 

(కో డాఘాటకరగోటికోటరకుటీకోటీలంఠత్సింధు వీ 

చీడోలాపటలీపరిన్ఫుటతర సీ గ ధ్వని పౌఢినుకా, 

ఈక్లోకమును జదువుడు: “వాణీనఖముఖ!1సుఖరిత 
వీణామా ధుర్యధుర్యవాగ్య త్రిః ధ్యన్య ధ్యన్యిభ్య న్యః వక్షో 
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నటి వేమభూపతి ర్హయతి.” హగవిలాసమందలి యూపద్యమును 

గూడ జదువుండు: క॥ షన. కంత ర్వాణిపిస్తూ సూయ 

నవాగ్విభ వునకు౯ , వాణి ణీనఖముఖి బిఖురితే ఏణానిశ్వాణ 

నిభక విత్వఫణితికి౯ | సాహత్యచింతామశేలో నుదావారింసం 

బడిన యొక శ్లోక మునకు దెలింగింపుగా వల్లభ రాయని పే కట్టి 

శ్లీనా థుండేరచించిన కడాభిరామమున నొక పద్య మున్నది. 

వానిని రెంటి నిక్కడ జూపంజూలకున్నాండను, కడా భిరామము 

రావిపాటితీపు రాంతేకునిపేమా భి రామము ననుసరించి చెప్పం 

బడినదిగావున నాళ్లోక ము పొమాభిరామమందలి దగునేమోో 

ఇట్టిసంగతులచే నీసాహిత్యచింతామణరచన మునలహాడ 

్ష 'శ్రీనా థునిసాహాయ్యము కలదేమోయని నే ననుకొనుచు 

న్నాండను, 

సంగీతచింతామణ్;---- ఇది తిరువనంతపుర పా,చ్చలిఖత 

పుస్తక శాలలో నున్నది. తత్పుస్తకపట్టికలో పెరుమాతి)ము 

చూచినాండనుః 

ఏరనారాయణచరితము (భాణము:— సాహిత్య చిం 

తామణిలో నుదాహారింపంబడిన (యథా మమైవ పీరనారాయ ' 

ణచరికే) యీభాణమును మజొక (పేరేమో!) భాణమును 

డెలియరావు. పెదళోమటి వేమభూపాలునికృతు లింక నెన్ని 

యుందెనో? 



అస్టానక ఏశ్యరులు. 
థి 

వామనభట్ట బాణుడు: ఈతండు బహుగ్ఫోంథక ర్త 

యొ పిసిద్ధిగ స్న వాయు. గాన్ని యేండ్లకందటిదాయక 6 గాదంబరగీ 
రి రు గ 

హర్ష చరిత్రములుర చించిన మకాణుండేతక్కు వేజొక్క బాణుండు 

లేండనియు, నువలబములగు నేతత్క్యృతులుగూడ. దదీయము బే 

యనియు: గొందజణు పొరంబడుచుండిరి, వామనభట్ట బాణుని 

కృతులలో నిప్పుడు 'వేముభూ పాలచరితమనునాఖ్యాయిక యు 

రఘునా భాభ్యు దయము నలాభ్యుదయము ననుకావ్యములును 

శబ్దరత్నాకరము క్ట చందిోక యనునిఘంటునవులున్కు బార్య 

తీపరిణయ శృంగారభూవణము లను రూపకములును వాంస 

సంబేశమను ఖండకావ్యమును నేను జూచినాండను. ఇంకను 

"రెండుమూండుగ )౦థము లెజుంగవచ్చుచున్నవి, శబ్దచంది)కా 

థబ్దర త్నాక రారంభములందు:--- 

న్లో! విద్యారణ్య గురూక సాగ్యభామాద్యఖిలసత్కవీ౯్ | 

నమస్కు త్యాథ బాకేన (క్రియ తే శిబ్లచం[దికా॥ 

న్లో వరదాగ్ని చితః హౌ తః పుత్తః కోమటియజ్యనః। 

జాగ ర్తి చామనోబాణతో వల్సీవంశశిఖామణిః॥| 

అనికలదు, దీనిచే నీతు విద్యారణ్యులకు శిష్యుండుగాం 

దెలియ(డగుచున్నా(డు. సార్వభామక వియనంగా నాథుని 

స్త డి | ధ్ర ప్రత్యర్థియగు డిండిముక విసార్వభఖౌముం డగ నేమో! శృం: 
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గారభూ వణభాణము తుంగభదాితీరమున విరూపాక్రగోత్స 

వమునందు( బ్రదర్శింపంబడినట్టు రచింపంబడినదగుటచే. సీతని 

జన్నస్టలము విద్యానగర ప్రొంక మోయ ని సంశయము కోలు 
ణి “? 

చున్నది. ప్రఖ్యాతుండగు భట్టబాణుని రచనములం బుడికి 

శుచ్చుకొని యీతండు గద్యరచనము నెజ వేర్చెను ఆబాణుని 

తర్వాతే నిపుణులగు గద్యకావ్యక ర్తలు పొడచూపరైరను 

ఫొలంత నీతేండు మ. em యాతని 

న్లో, సౌభాగ్య స్యనిధి స్ సతి ర్విద్యావధూనాంవరో 

లక్ష్మ్యా? శేళ్లిగ్భహం (పసూతిభవనం we కీరే $పదమ్ 

నిస్సామాన్యవికాసయా కవితయా జూగ రి రి వత్సా నయ 

(శ్నీనూ౯ చామన భట్ట బాజసుకవి స్పా హీత్యచూడామణిః! 

క్లో, గాథా స్థాధాగతావో దథకు వితథతాం తార్కి_కా స్పర్క_విద్భి 

స్పా స్యతాసమాధ్వం ఫణిఫణితిజామో వ౩ కృతం (ప్ర క్రియాభిః| 

భూశ్నూం సాహీక్యసీమ్నా మధిభువి భువశే వామే భట్టభాణే 

దీవ్య త్యన్మీకా కవీం చే జహీత జహీళ భో!కద్వదా విద్వదాస్థాం'! 

వావమునుండనునది విన్న నాంటి'పేరని భట్టఫాణుండనునది 

చికదుపేరని చేను దలంచుచున్నాండను, ఈబిరుదుపేరు 
చేమభూ పాలచరితమాను నాఖ్యాయికను రచియించుట చేత వచ్చి 

నదిగావలయు, వేమభూపాలచరితమున కే వీరనా రాయణ చరిత 

మనియు నామాంతరము, "పెదకోమటి వే మభూ పాలుని సాహిత్య 



80 శృంగార శ్రీనాథము. 

చింతామణిక చనమున  నీతనితోడ్చాటుకూడ _ నుండందగును 

ఈ వేమభూపాలచరితెమునం బెడకోమటి వేదూ రెడ్డి చరితము 

కల్పనబహుళముగా వక్షింపయడినది. వాస్తవ చరిత్రమును 

గుర్తించుటకు దోడ్సడువిశేసాంశము లంతగా నందు. గాన 

రావ, దా్రశ్షూరామ వె శ్యావర్షన మక్కువగా నందుం గలదు. 

గ9ంథాంతమందుం 'బెదకోమటి వేమారెడ్డి “సరసకవి కావ్య, 

శంవణభూప ణే నక ర్టాపితిదినమలంకుర్వక అని వర్శింపంబడి 

నౌండు, శ్రీనాథు. డాసరసకవులలో నగిగణ్యుడగునుగ దా! 

ముజీయు గంంథాంతమం దీళ్లోకమున్నది:లా 

శో|| నుగణాలంకృతినుభ గా నుకృతిరియం భట్ట బాణ ఛవదీయా 

అధరయతీ విధుతనఖుముఖు ముఖరిత వీణానినాదమాధుర్యమ్। 

ఇది వామనభట్ట బాణునిరచనము కాంహాడదు. మొక 

కవియాతేనిం బశంసించుచు( చెప్పినది యగును, అది శ్రీనా 

థునిపద్యమని నేను దలంచుచున్నా(డను. ఇంతకుముం దుదా 

హారింప(బడిన హరవిలాసపద్యమే యాతలంపునకు సాభక ము. 

మటజీకొొంటు విద్వాంసులు 

కాదంబరీనాటకకర్య నరసింహకవి కొండపీకుపొంత' 

ముపవాఃడయి యుండవచ్చును, సాహిత్య చింకామణిలో' 

నాతనినాటక ము నుదావారించుట యీూయూహకప స్ఫోరకము, 

మజ్యు సీవీరనారాయణునిచే నగహారములు వడసినవా 



(4 కీ తృతీయ పికరణము, 

వ జర అ గారికి ర re రందణు గొప్పపీద్య్వాంసులు, అందు భిషగ్యర్యులు ce 

డానుణులు గలరు. శాసనవిమర్శసందర్భమున వారు తెలియ 

వత్తురు. వారందటుగూాడ నీతనియాస్థానమునకు సంబంధించిన 

వారే యగుదురు. మటియు సీతని మంతి) శేఖరుండగు మామిడి 

సింగ నామాత్యుండుకూడ గొప్పవిద్యాంసుండే జ్వెత్ప 

సిద్ధాంత భాగమునం దతీంయు సంపూర్మ పాండిత్యము కలవాండు, 
ల్ 

కిపూరమగు సోమసిదాంతమున కాతండు రచించిన వా్నాఖె్వా 
యలుథి థి ఫా" ఫా 
నము కొత గా నిప్పు డుపలబ్దనుయినది. తనసృత్తాంతము 

| వావామ సొ య రా ది 

నాతః డెట్లు చెప్పుకొన్నా(డు, 

వ్య అస్సి శ్రీకుద్భర ర్వాజనో కే కోరితిరియ భూషణ్! 

నా శ్రీ చిట్ట యాఖ్య స్య జౌతో9 మామిడేమరత్నోణ ॥ 

ee పెద్దనార్య స్య శ్రీనృసీంహో మహాయశాః 

పెదకోమటి 'వెమేందిమంతిిణా తేన ధీమతా 

జ్యో తిర్చద్యాని రాఘాట సరస్వ త్పారదృశళ్య నా 

సింగయామాత్యర త్నేన భువిలోక హీ తై షీణా 

కయ తేసోమసిద్దాంత వ్యాఖ్యా గరాణార్థదీవి కా, 

ఈ వ్యాఖ్యానము నీతండు క్ర. శ,1418 సంవత్సరమున రచిం 

శ్రీనాథుడులా విద్యాధికారి, 

ఇట్టినా రేకు లాస్థానమున విద్వాంసులుగా నుండిరి. 
అణ ed ap న టో స్వయము పెద్దకోమటి వేమా రెడ్డి గొప్పవిద్వాంసుండయి సర్వజ్ఞ 



-చకశవ ర్హిశకున్న బిరుదము కల్లియుండెను, ఇట్టిచోట మన 

శ్రీనొథక వి విద్యాధికారిగా నుండెను. విద్యాధికారియ నంగా 

డై రెక్టర్ అఫ్ పబ్లిక్ ఇన్ స్ట్రక్షన్ అనుపేర నిప్పు డాంగ్లో యపిభు 

తలో నున్న యుద్యోగివంటివా(డు. విద్యావిషయమున సర్వ 

కార్యములు నాతని'యేర్చాటుప) కారము జరుగు నుండుము* 

ఇప్పుడును మైసూరు మొదలగుస.. స్థానములందు “థర్మాధికారి” 

ముద లగు వేళ్లతో నిట్టియుద్యోగు లున్నారు. ఆపదమునకు 

సంబంధించిన కార్యములన్ని యు వారియేర్చాబుపికార మే జరు 

గుచుండును, అయినను నిప్పటిపరిపాలనావిధానము పరకీయ 

మగుటచే నట్టిపదములకు నాండున్నగారవము నేండు లేకున్నది, 

కనా థుం డావిద్యాధికార్యున్న తోద్యోగము వహించి య 

నేక విధముల నార్యవిద్యల కానా డభ్యుచ్చ)యము 

చేకూక్చైను,. ఆ వేమా రెడ్డి యాస్థానము నకు సమ్మానార్థ 

మరుదెంచిన విద్వాంసుల ననేకలం బరీక్షించి యర స త్కా 

రము లొదవింపం జేసెను, పెదకోమటి వేమారెడ్డి కాల 

మున నగహార ములు వడసినవిదాషంసు లనేకలు గలరు. వారి 

కాయగహోరలాభములు మన శ్రీనాథుని య భ్యనుజ్ఞసయి 

'సమకూడిన వే. ఆయాదానములలహార్చి శాసనకృతులను oy 

నాధుడే రచించుచుండెడివాండు. శాసనములకడపట నతడు 

“విద్యాధికారీ శ్రీ)నాథో ఏరఫి వేమభూ ప శ్రే” అని చెప్పుకొ 
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నడువా(డు. ఫ్రీనాథునకు( బూరర్ధ మాయుద్యోగమున బాల 

'సరస్వతియను విద్యాంసు( డన్నపో తాన్న వేమరెడ్డ కాలమున 

నుంజెడివాందు, కుమారగిరి కాలమున నాయుద్యోగమం 'దెవ్వ 

రుండిరో  తెలియంబడదు, విద్యాంసుండు కాటయ వేముండే 

యుంజెడీవా,డు గావలయు, నానా దేశములనుండివ చ్చు చుండెడి 

విద్వాంసులు ముందు విద్యాధికారియగు శ్రీనాథుని దర్శించి 

తమవె దుహ్యము నాతనికబుక పిచుక నిడివారు, తర్వాత 

వారియర్హగ సీవిద్యాధికారి రాజున శెటణీగించి సభాసన్ని వేళాది 

కము కూర్చించి నిద్యావినోదము నెజవి సమ్మానాదికము జరి 

వీంచుచుండెడివ డు. ఈసందర్భమున పీతం డనేక విద్యాంసు 

లతో భాపించెను. మటేయు ననేకవిద్యాంసులను. బరీక్షించె 

ను, బ్రిట్టిపని నిర్వ ర్రింపం దాటోటుపండితులకు. దరముగాదు 

గదా! _వెదికులు, శాంతులు, తార్కికులు _వెమూకరణులుు 

చ్యౌతిసికులు, భివజులు, మాంతోకులు, తాంత్రికులు “మొద 

లుగా నెందఖో విద్యాంసు లెన్ని విద్యల నో నేర్చినవారు వత్తు 

రు. వారినందణు( బరీక్లి ంచుట కాయావిద్య్భలలో? బ్రథాన 

మయిన వానియం బేని పరిపూర్ల పాండిత్య ముండితీజవ లెను. ఇట్టు 

వివిధవిద్యలందు _వెదుష్యముగ డించిన విద్వాంసులను జక్క్లంగా 

గు రించి యాదరించినవాం డగుటచేతంగూడంల బెదళోవుటి 

వేమా శక్తి! సర్వజ్ఞచక 9వ ర్తి యన్న బికుదము సంగతమయమినది, 

ఒకకవి యాతేని నిబ్లు పోశంసిం చెను;-- 
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శో జాతాయది నహిడాతా 
లా జా 

దాతౌచే షష భువి నన వ 

రా దాతౌ వాఖభూ; 

"పెదకోమటి వేమభూప తే చితష్, 

"పెదకోమటి వేమారెడ్డి పయివిభమునం బస్తుతికిం బా 3 a 

త్రమై సర్వజ్ఞ చకఏవ ర్డీ కాంగల్లుట శాతంయ మనశీ)నాఢుఏ యా మః ఎం ౧ 

పవీద్యాధికారింగాం జే్చుకొనుటయు. గారణము. ఈతం డాతసి 

నట్టవానిగా: జేసెను. సీమఖండమందలి యూకిళందిపద్న మ్ 

యర్గ మును సిరూవించుచున్నది:; 

సీ నినిపించినాండవు వేమభూపొలు స 

కఖిలపురాణవిద్యాగమమయుఖం 

కల్పించినాండవు గాఢ పాకం బేన 

హర్ష నైషధ కావ్య మాం భ భౌప, 

భాషించినాడను బహుదేశబుధులతో 

విద్యా పరీక్ష ఆ వేళలందు 

వెద చల్టనాండవు విశదకిర్తిస్ఫూ డ్రి 

కరస్పూర ములు దిశాంగణములంది 

గీ పాకనాటింటివాయవు బాంధవుంయను 
కమలనాభునిమునుముండ వమలముతిని 

నాకు గృపసేయ ముక పబంధంబు నీవు 

కలితగుణ౫ణ్య! (శ్రీనాథకవివశేణ్య! 

స్వయాము వేనుభూ పాలుండు విద్యా ప్రియుడు గాన 
శ్రీనాథుని యుపచేశను లాతీనిదగ్గజుం చిక్కగా. నెగినవిం 

a 
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తత్సరిపాలనముగల "దేశ కాలములందు పట్తర్కుముల బిజ్ 

ae స 5 చ ఓ యో పె ఇ శీనవె రు, నాయు న్వేదము నేక్చినవారు, జ్ర వెత 

న ైయాూకరణులు శాంతులు, వేదవిదులు నార్ల 

లెక్కు_నుండెడివా రని శాసనముల. బట్టి మన మెబుంగ6 

గలము, శ్రీనాభున కిది నెఅజవ్యనపుంబొగరు.బాాయము, 

ఈపాయమున శ్రీనాథుడు మసేదశ ననుభవించివా(డు. 

కశొొండపీటి రెడ్డిరాజ్య మోతసనిచేత నుండెడి దనవచ్చునుగదా! 

ఎవెముష్యప “తిభాభఛార ఫొ0వ్వాండియై పదనుమోణి వెజయు 

చున్న యోకాబమున నీతండు స్వపిజ్ఞాపిశటనార్హ మై యేమేని 
క p— 

జేశాటనమబు చేసెనేమోగాని ధనార్జనార్థమె చేసియుండండుః 

చేయవలసిన యావశ్యకత లేదు. ఇట్ట పండితపి కాండునితో 

న వీ)య సర్ న్ సమ (౬ చెడ బాటు ట్టవిద్యావియుండు, సర్వజ్ఞ చ వ ర్తి సహింప 

జాూలండు, మజీయు సమ్మానార్థ మరుగుదెంచు పండితులను 

బరిశీలించుట రాజునకు నివిధవిద్యార్థముల నెటింగించుట మొద 

లగు నుద్యోగకృత్య మట్టి తెఐపి సీయదు, పెదకొమటి వేమా 

రెడికాలమున శ్రీ,నాధుడు తన వేతిమోందుగా చెస్నో యగ 
డ్ WU A 

హోరముల నెందణుకోో విద్వాంసుల కివ్పించినాడుగాని "తా 

నొక్క_యగ్ళహోర మేని గైకొన్నవాండు కాడు. అత్యంత 

పాభవ ముతో వీరనా రాయణుః డాదరించు చుండుటచే సీతనికట్లి 

యగిహారముల యావశ్యకతయే యిప్పుడు లేకుండెను, “సుక 
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వితా యద్యస్తి రాజ్యేన క్రి? మ్మానుసూక్రికిం దార్కాణమైో 

యోతే(డు నెమ్మదితో నున్నాండు, భావికాల _వైపరీశ్యమును. 

యోజించునాత్(డు కొండు, 

"పెదకోమటి వేమా రెడ్డి దాతృత్వమును గూర్చియు. 

బ్ర)తాపమును గూర్చియు సంస్కృ తాంధ్యిములందు. జెటు 

పద్యములు "పెక్కులున్నవి, పిసంగరత్నా వళిలోం నాన్ని శ్లోక 
ము లుదాహరింపంబడీనవి, తెల్లుపద్యములు చాటుపద్యమణే 

మంజరి (ద్వితీయ భాగము)లో జేర్చి తిని, అందు. గొన్ని శ్రీనొ' 

థునిని కాందగును, ఉదాహరించుచున్నాడను; 

వో దుర్దాండిస్సను గాండిరర్ణ వహ గాణ్య ప్యర్దటంకోధ వా 
య ౧ థి @ 

టంకో వాన్యనృపాల ౩8 క విత తేర్దీ యేతిదీయేత చేత్ 

త్యాగః కోమటి వేమయక్షి తిప లే రిష్టా తతష్టోడశ 
అర షా టై అం ల్ని ఎదకు వ | we జో క ఇ 

ద్వా త్రింశత్సచకుష్క_ షష్టీ సహితంద్వ్య ప్లో త్సరం వా శతప్, 

న్లో, కావేర్యాం (తిపుఠాంతశే జయఫునే కాళీఫునేగోకు లీ 

పంచారామపురీహు పట్టసప్రుశే మార్కండశంభోః ప్రుశే 

గంగాసాగర సంగ మేషు నిరతం శ్రి, కొండవీటీపు శే 

బాళుక్యామయు తాన్న దా ననింత, శ్రీ వేమభూప ప్రభుః, 

నో, జూతొయది నహీదాతా 
౧ భా 

దాతాచేతోవి భువి నబ వ 

జూతా చాతా బాభూః 

"పెదకోనుటి వేమభూప తే చి త్రెక్, 
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శ్లో అరిజన చింతితార్భా 

దధికం చేతస్స తోఒపి శే వాణీ; 

అస్యాఅపీ దిశతి కరః 

ఉదకోమటి వేమభూప తే చిత్రమ్, 

న్లో, శతపోపణ రిపుశోపణ 
బుధతోషణ సత్యిభాపణాది గుణాకా 
దధ తే దశరథరగామః 

(పాగద్యక లౌతు కోమ టివిభు వేమ?! 

1 
1 

స్తీ క పటకంతీర వా కార నారాయణ 

+ "క్షే ళానినాదంబుం శలిసేయ 

క ల్పాంతేదుర్లా ంతకాల భైర వఫేకి 

ఢమరుకోన్మాదం బడంగంజేయ 

(ప్రళయకాలాఖీలపటుఘోరనిర్థాత్ 

పటపటా రావంబు6 జటులపటుచు 

కుపూనామవో కాలకోలాహలో త్తాల 

పాతాళనినదంబు భంగపబుచు 

గి, గండు మెజసీన రిపుకోటిగుండె లవియం 

జండగతి మోయు నీరణోద్దండ భేరి 

జయరమాసంగ రాజ వేశ్యాభుజంగ 

అతులబల భామ! "పదకోమటన్న వేమ! 

కోమటివేమన్న మహాదాతయన్న విషయ మోవర జే 

యణుక పడెను, ఆతనియాస్థానమున దురగా రామయ యను 

దుష్టమంత్తి యొక డుండెడువాండట. 
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లో 
; క్క బోదుటి వేమనదానము 

న య్ k క్ల నిగ భూబజమువెంతకా భూమిర్యబసిద్ధంబు ల్ప (గంధ ) భూజ స్ట 

శామున్నపగిది6 దురాగా 

రాముం డున్నాండు చేరరా చెవ్వరికికా. 

ఎవ్వరు చెవ్పినదో యీాపద్యము! కోమటి వేమా రెడ్డి 

వలన శ్రీనాథుం డగ్రహారము లందెనని గురుజాడ శ్రీరామ 

మూ _ర్రిపంతులుగా రిల్టువాసినారువాలా 
a) 

“కాండపీకి దండకవిలెలో సీ) వాథునకుం గోమటి 

వేమన్నవలన రెండుపాలెము లీయంబజెననియు అందోొక దానికి 
సొలసపాలెమనియు, రెండదానికిం బొలెనునియు నామ మున్న 

ట్లును జెప్పంబడియె, ఆ రెండుగోమములును దొంతియల్లాడ రెడ్డి 

కాలములో నల్లాడ రెడ్డికూంతు నకు నతవివలన సంకా9ంతిపండుగ 

బహుమానముగా నీయయడిన వని యున్నది. అల్లాడ రెడ్డికూంతు 

ఈపేరు వేమాంబ. ఆమెకు నామాంతరము మైలమ్మయని కలదు 

మైలమ్ము కాగ్యామములిచ్చి పొలి మేఅహద్దులు పెట్టించి యం 

దొకడానికి మోలమ్ము పేరిట సైలవరమనియు రెండవదానికి సం 

కాంతిపండుగకుగా సియబడుట చేత సంకా్రంతిపాలెమనియు 

నామకరణములునేసిరి. నాండుమొద లవి (పత్యేక గా9మము 

లాయెనని యున్న ది.” పయివ్యో(ళలో నేనేని సత్యము క్లదా 

(యని నేను సంశయించుచున్నాను. కోమటి వేమనకు నల్లాడ రెడ్డి 
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సంబంధ ముండననుట సందేహీంపందగినది. విరోధము ప్రఖ్యా 

తముగాం గలదు. 

శృంగారనై వధ రచనకాలము, 

"పదకోమటి వేమా రెడ్డి రాజ్యమునకు వచ్చినత ర్వాత 

(9. 14083 తర్వాతనే శ్రీనాథుడు క్ర. 1410, 1415, సోంత 

ముల కృంగారనై షథమును రచించెనని నేను నిశ్చయించు 

మున్నా ఉను. శృంగార నై పథకృతిపతి మామిడి సింగనామోా 

త్యుం. డీనాంటి కీకొందివిధమునం భొభవము. గాంచియు J 
న్నాడు, 

గు అరుదార£ా వివి ధగ హోరములతో నాందోళి కాచ్చ(తచా 

మరక భ్యాణ క ఖళాచికాది బహు సమ్మానా ర్హచిహ్నంబు em 

దరముప్పారంగ నేమభూ వరుని చేతం-గాంచె సామాజ్యసం 

భరణ పౌఢుం డమాళ్యే సీంగ డు నియ్యపొగల్భ శ్రగర్యోన్నతిన్, 

ఈ కిందిపద్భ ముకూడ( జూడందగినది, 

నవరత్నోపల దివ్యలింగపరదాన(వీత దాక్షాయణీ 
ధవ కర్పూర పసంతేరాయ యనవద్య ద్వాదళీ వాసరో 

తవ రుక్మాంగద వేమభూపతి మహాసామాజ్యరవ్షామణి 

యవనాధీశ సఫోనిరంకుశ వచో వ్యా పార పొారాయణా, 

మణీయు నింక సనేకపద్యము లున్నవి. వి స్తరభీతిచే 
విడచుచున్నాండను, నైషధమునం జూడందగును, శృంగార 

నై పథము పెద్దకోమటి వేమా రెడ్డి రాజ్యమునకు రాక్ష ముండే 



90 కంగా రశ్రీనాథము, 

కొమరగిరి రెడ్డి పరిపాలనకాలవుంచే రచితమయ్యెననియు నా 

వేమా రెడ్తినిగూర్చియు. దన్మంతి్రయగు మూామిడీసింగనామా 

త్యునిసార్చియు జేయ(బడినవర్ణ న మళతిశ యో క్షియనియు? 

"వేమారెడ్డి కంతేకుబూర (మను గొంత రాజ్య ముండెననియు 

నాక వాద మున్నది. దాని నేను విశ్వసింపంజాలపన్నాండను, 

మామిడిసింగ నామాత్యునివర్ష నలలో నతిశ యోక్షులని తోసి 

పుచ్చందగినవిలేవు, మింద నుదాహరింపయిడిన విషయములు, 

కొొమరగిరియు కాటయ వేమనయు బౌవమజందులు, మటీ 

యు గుమారగిరి రెడ్డికిం గాటయ వేమారెడ్డి మంతి, ఈతని 

తోం జెదకోమటి వేమా రెడ్డికి వైరమున్నట్టు తెలియుచున్నది. 

"పెదకోమటి వేమా రెడ్డి! రాజ్యలాభము కాటయవే 

మునకు సహీంపరాని దయ్యెను, అట్లగుటచేతనే కొమరగిరి 

జీవితకాలమున నే క్ర 1298 పాోంతమున నాతండు రాజమహెం 

ద్రిసుర రాజ్యమును బడసి కొండవీడును విడనాడెను, “౫ లే దివం 

కాటయ వేవుభూ'పే నిర్మూల్య తద్దోపికులం సమ _స్తిమిత్యా 

చిశాసనాంశము లిందుకు సాధక ములు, కాటయ వేమా కెడ్డియె 

కొొమరగిరిరెడ్డి యనవచ్చును. కొమరగిరి రెడ్డికాలమునం గాట 

య వేమునిప్రాభవ మే సాగినది, “సింహాస నే నిధాయా సౌకుమా 

రగిగి భూపతిమ్స్హ్ అ జేజయ నృహో తేజా శ్రీకృష్ణ ఇవ ధర జమ్ 7 

అట్టిస్థికిలో వారిపాలనమున. 'బెద్దథోమటి వేమా రెడ్డికి రాజ్యలాభ 



ము దర్హభము. కొమరగిరి యవసానమునకుం బూర్వము 

కోమటి వేమా రెడ్డికి రాజ్య మున్నదనుట కాధారము నాకు 

గానరాలేదు. మామిడిసింగన యవనాధశ్యరునిసభలో నిరం 

కశవచోవ్యాపారము నెజపుటయును, వివిధాగహారములతో 

నాందో ళికాచ్చతుచామరాది రాజా ర్హ పదముల బడయుట 

యును నాతని నేలిన రాజగు కోమటిచే వేమా రెడ్డి కొండఏీడురాజ్య 

సింపాసనాధివీతుండయి యుండినప్పుడే య క్రమగును. అప్పుడే 

యాతండు వేవుభూపతి మహా సామాజ్యర వ్రామణి యన(దగిన 

వాండగును, రాజునకు రాజ్యము లేనప్పుడు మంతో్రోయు సామంత, 

కగ హా రాందోళికాచ్చత్రచామరాది లాభమును సామా) 

జ్య సంభరణపాోఢిమయు నసంగతములు, శృంగార నై పధము' 

"వేమా రెడ్డికి రాజ్యలాభ ము కల్లినత ర్వాత నే రచింపయడినదనుట 

కిది యాధార మే యగుచున్నది. బలిష్టమగు సాధన మొకటి 

పెదకోమటి వేమారెడ్డి రాజ్యమునకు రాకపూర్వమే శృంగార 

నై వధరచనము జరొగనని స్పష్టముగా నిరూపించుచు న్నప్పుడు 

పయిదానిని సం'ేహింప వచ్చును గాక! అది యంతకుం బూర్య 

మే రచిత మయ్యెనను పితికూలవాదమునకు నిలువ(దగిన 

సాధనము నాకు. Se సాధ నముగా( దత్పేక్షమున6 

జూప:బడునది హరప లాసపిబంధర చనావిషయ ము, 



yo శృంగార శ్రీనాథము, 

హారఏలా సపహషయ ము. 

స్రతిప పక్షవాదముసారాంశ మిది: 

“వారవి గాసము వాయునప్పుడు కుమార గీరి బ్రదికి 

యుండెననియు గాండవీటిలో రాజ్యము చే ము చుండెననియు 

ఆతేనియొద్ద పెద్దసెట్టిగా అవచీతిప్పయ యుండేననియు. జూఫు 

వాక్యము d (పారవిలాస ము) గ౦ంథమునందు. బెక్కు.లుగలవు, 

ఇట్టివాక్యము టున్నను కుమారగిరి చనిపోయినతే రాత తిప్పన 

అధికార మూడిపోయిన పిదప హరిహర ఫేరోజు శాహాలు కీర్తి 

శేష బయిన యెన్ని యో సంనత్సర ములకుం ద గ్వాత సీకావ్య మ 

రచి3పంబడి యెనని  చెప్పుటకంయె విపరీతేమైన సిద్ధాంతము 

మతీయొక టి యుండదు.”* హారవిలాసము శ్రీనాథుని యవ 

సానకాలపు గ-థమనుటను నే నంగీకరింపను. మటియు, నది 

కొమరగిరి జీవితకాలమందే, యవచితిప్పయ కొండవీట: బెద్ద 
సెట్టిగా నుండుకాబమం బే రచింపబడిన దనుటనుగూడ నంగీక 

రింపయాలను, హారవిలాసమునుండి ప్రతిపక్ష వాదము నకు సాధి 

కముగా నుదాహరుంపంబడీన గంధ భాగ ము, కుమారగికి జీవి 

తకాలముంచే యా గ్రంథము రచింపయబడననుట నేమాతమును 

సాధింపంజాలదు, “నుగ '౧ధ దవ్యంబు లొడంగూర్ప్చియు గాణిక్యం 

De] 

% జాద ప్వరూపము సమగరి ముగా6 జెలియటకయి. పయిగింథమా 

నుండి ప ప్ర థానభొగము ననుబంధ మున జూపుదును, 
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బులు తేప్పించియు, కవినైగమిక నెతాళికాదులగు నర్గిజనంబు 

లకు నర్థంబులు గుప్పించి యు విఖ్యాతిగాంచిన తిప్పపిభుం 

ఢొక. స్టాండు... అనికలదు, కుమారికి య 

లమే, యాయుత్సేవములు నడుచుచున్న కాలమే యది యగు 

సన్మోసు సుంగధద్రివ్యంబు Wiss . తెప్పించుచు... 

గుప్పించుచు ఖ్యాతిగాంచుచున్న” య సి యుండవలెను. ఆ 

కాలము దాంటినకిదప ర న యట్లు 

భూత కాలక్నియావిశేషణములను శ్రీనాథుడు సయోగించెను. 

ఖుసిమాజక --అనుపడ్యము సుల్తా౯ప్రభిన కాతండు సుగంధి 

ద్రవ్యము ల నొసంగువాండని ఉవర వి heme! అందు ఏకే 

షముళేదు. :నుతియించురా” De తద్గర్శరూబము. కుమార 

గర్భా థిశ రుని వసంకేవెభనము “సర్వము నొక్క్లండ నిర వా 

చుచుకా...” అని లేదు. , నిర్వహించు మో — 

కిని అనికలదు. ఇక్క_డ నిర్వహించు అనునదియును దద్ధర న 

వషణమే. “నిర్వహించు చుక” అని శత్పర్థక ముగా నుదాహరిం 

చుట యక మము. అచ్చుప్రతులలో! గాని వాత ప్పతుఖలోం 

గాని యట్లుకాన రాదు. 

కొమరగిరివసంతనృపాగ మేత్యా దివిధము గాం బ్రతిపతు 

వాదమున నుదాహరింపంబడీనపద్య మిట్లుండవ లెను; 

శ, కొనురగిరిన్సృపవ సంతా 

గమశేళీగంధపసౌరక నూరీకుం 



సృముదంచిత బహుసుగంధికాలాధ్య క్షా! 

ఇళ్లే వాొతపితిలోం గలదు, కొమరగిరిసృపాలుని వసం 

తోత్స్పవములందు. “జందనము కస్తూరి మొదలగు సుగంధిద) 

వ్యములకొట్టుపె నధికారముగలవాండా![ియని సంబోధనమిది;- 

పయిపితిపత్ష వాదమున సవచితిప్పయ కొండవీటం గొమరగిరి 

“డికి. బెద సెటియె సుగంధిదివ్య ముల కొ పెటుకొొని వసించి 
యు దబ Ji ౬ (A 

యున్నట్లు తలంపుగలడు. అవచితిప్పయ కొొండవిట నిల్లుక ట్లు 

కొని కూర్చున్న వా(డు కా(డు, కొమరగిరియొద్ద వసంతోత్సన 
సమయ ముల బే సుగంధిశాలా ధ్యత్రుండుగా నున్నట్టు పయి 

పద్న మేకాక యీోాక్సింది పద్య ముకూడి( బలుకుచున్న ది: ey ఛౌ 

చ కొమరగిరి క్షమారమణ కోంజరచారువసంతవై భవ 

(కమ సముపార్ది తాఫిన వగంధ హిమాంబు కురంగ నాఖికుం 

కుదుఘ నసొర సంకుమదకుంభ కునోపార గంధ పొలి కా 

సముదయ సార్వభౌమ కవిసంభఘ మనోరథ కల్పకదుమా! 

తిప్పయ సెట్టి మహైళ్వర్యసంపన్నుండు. కొమరగిరి రెడ్డిచే 

రాజా ర పదముల బడసినవాండు, ఆతని నివాసస్థలము గాం-ని 

పట్టణము, ఇది చదువుండువలా 

ఉ॥ మంకణమానివంశమణిమండన! కాంచిప్రరీనివాస! యీ 

ఇాంకకిరీటదివ్య చరణాంబుజ నే వక! వైరిభద నా 

గాంకుళ! హారహీరదరహాసవిపాండురకీ ర్ చందదికా 

అలంకృత దిగ్వి భాగ! శుభలక్షణ! వారిరుహాయ లేక్ష ణా! 



అవచితిప్పయ కొక్క_కమారగిరి రెడ్డి 3 ఫోడనే కాదు సం 

బంధము; పాండ్య రాజుతో గలదు; తుకుష్కపిభులతోం 

గలదు; ఇంక ననేకసిభువులతోం గలదు, ఆతనితమ్ములు 

ద్వీపాంతరములనుండికూడ వనక మహార్గ వస్తువుల చెచ్చు 

చుండెడివారు. వారు తె చ్చుపదార్థ ములు రాొజార్ల ములు. పొదు 

రగిరిపిభుస్రభృతుల సన్ని ధికీ వానిని గొనిపోయి వారు విక 

యించు చుండెడివారు. కుమారగిరి పిత్రివర్హ మును వసంతో 

త్పవములు చేయుచుంకువాండు. కావుననే యాతనికి వసంత 

రాయండని బిరుదు కలదు, ఆయుత్సవకాలమునకు సుగంధి 

ద్ర) వ్యాదుల నీ యవచితిప్పయయ్యు నాతనిసోదరులు కొని 

వచ్చి వికయించ్చి తాత్కాలికముగా సుగంధిభాంచాగా ఠా 

ధ్యత్షత వహీంచిి యుత్సవము తీజినత ర్వాత కంచి కరుగు 

చుండెడినారు. ఇక్షు యనేక రాజస్థానములకు వా రరుగు మండె 

డివారు. అవచితిప్పయ కొండవికువా స్తన్యం డనుట కాధార 

మేమియు లేదు. మెగా గాంచీపురనా స్పవ్యు(డని స్పష్టము 

గాం గలదు. మతయు నాతనికుటుంబము సెక్క_తేరమిల 

నుండి కాంచీపుకీవా స్త్వవ్యమనుటకు హరవిలాసము పిథమద్వి 

తీయాశొరసములు పిమాణములు, శ్రీనాథుడు బౌలుండుగా 

నుండంగా నవచితిప్పయి కొమరగిరి వసంతోత్పవములకుం 

గొండవీటికి వచ్చుచుండగా. వారికి బరస్పరము సఖ్య 

మేర్చడినది. శ్రీనాథు:ండు బాల్యముననే కనిక్యమునన్సు 



06 శృంగార శ్రీనాథ ము, 

'బాండిత్యమునను బిఖ్యాతుండుగా నుంజెనను వివయము 

నిక్కుడ స్మృరింపంజేయ నక్ష్క్క_ఆయుండదు. అవచితిప్పయ 

యాయుత్సవములకు వచ్చిన  “కవినై గపికవాదివాంశిక 
వతాళికాదులగు నర్గిజనంబులకు నరంబులుగుప్పూ చుండు 
గ థి థి స. 

వాడు. తిప్పయ యషప్పుడు శ్రీనాథునింాడ సత్కరిం-చియుం' 

డును. కొమరగిరిత ర్వాత గోముటి వేమన కాలమున గొండప్ం!ి 

కవచిలిప్పయ వచ్చుచుండినట్టు తెలియరాదు. శ్రీనాథుండు 

కోమటి వేమనకాలమున మహ్మావెభనమున నున్నాండు. కునూర 

గిదికిం దర్వాత శ్రీనాథున కిట్టిదశ యించుమి౨చు గా బంచపింళ తి 

వత్సరములు నడచినది. తర్వాత కొండవీడురాజ్యము కూలినది.. 

శ్రీనాథుడు యకోధనార్శనమున్నకే. 'దేశాటనము చేయవలసిన 

వాం డయ్యెను. ఈసితిలో పెదళోమటి వేమనకు పరోధులును 
అస 

రాజము హేందివం పాలకులు నగు వేమపిరభ దా) వెళ్ల యాశ9 
3 లో 

యము కుదుకుటకుముందు. గొన్ని యేండ్లు కడ పెను. ఆసందర్శ 

మున దన బాల్యమున గొండపటిబరిచితుండును, _నెళ్వేర్వ 

సంపన్నాండును నగు నవచితిప్పయను జూడ సీతండు కాంచీపురి 

కరిగెసు. అతండాదరించి కృతి కోరను, అలవోకగా వార 

విలాసమును రచియించి శ్రీనాథుం డక్కడ నే యంకితముచేసి. 
యుండును. అప్పుడు కొంతకాలము శ్రీనాభుశు కాంచీప్రుర 
మున వసించెను. అప్పటికి నవచితిప్పయ మిక్కిలి వృద్దుండుగా ణు లభ 
నున్నా(డు. ఆతడు కొమరగిరివసంతోత్పవములు జరుపుకాల 
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మునకు ముప్పదినలుబదియేండ్లవా(డు కాదగును. తర్వాత 
నించుమించుగా నిర్వదియె బేం శ్రి స్రప్పటికిం గవవచెను, హపొరవిలాన 

కృతీకాలమున కాతేం డించుమంచుగా నర్వదియె దేండ్లవా కూ 

ఈయర్థము నకు వారవిలాసమంచలి యో క్రిందిపద్యములు 

సాధకములు, 

క కంటి (బవిశుద్ధ సంతతి 
వింటి. బురాణ ముల పెక్కు విశ్వము చు స 

నుంటి బహువత్సేరంబులు 

కొంటి యశోధనము నుకవికోటుల చేతన్. 

గీ. ఆగమజ్ఞానఖనివి తత్త్వార్థనిథివి 

బహుపురాణజ్ఞండవ్ర కుభభవ్యమతివి 

చాలసఖుండవ్లో శైవ పబంథ మొకటి 

యవధరింప్రుము నాపేక నుకితముగ, 

ఇప్పుడు శ్రీనాథుం డించుమించుగా నలుబది మంక్హ 

వాడు,  సంచవింశతి ప. క లపరి చయ మును 

గూర్చి చెప్పునప్పుశు తిప్పయ సెటి టి శ్రీనాథుని వాలసఖుండ 

వనిచెప్పుట తేప ప్పుగాదు! 

వారవిలాసమునం గొమరగిరి వసంతోత్సవాదిక మును 

గెంచమెక్కు.వగాం బశ ంసించుటకు గారణ మది శ్రీనాధుని 

యొజుక శెక్కినదగుటయే యని నేను దలంచుచున్నాండనుం 

అహృళంస నాధారముగాంగొన యది హరిహరరాంర పేరో 

7 



జివహో కమూరగిరుల పొలనకాలముననే ర చితమయ్యెననుటకు 

నే నంగీకరింపంజూలకున్నాండను. అది పెదకోమటి వేమారెడ్డి 

స్వర్షస్థుడైనపిదప రచింపబడిన దనుటయే సంగతముగా 
np యు 

నున్నది, 

హరవిలాసము కొమరగిరి రెడ్డి పాలనకాలముననే రచిత 

.మయ్యెనని యంగీక రింతుమేని యాకాలము క), 1885-1405 

నడిమికాల మగును. కొమరగిరి రెడ్డిపాలన కొలమునం గడపటి 

మెచేండ్లలోనే హరవిలాసర చనముజరిగినదనుకొన్నన్కు నప్ప 

టికి నవచి తిప్పయ బహువత్చరములుమనిన వాండగుటయు నాత 

నికి శ్రీనాథుడు బెలసఖుండగుటయ్యు సర్వథా యసంగతము 

లగును, హూరవిలాసమున “అంధీభాపానై సధాబ్దభ వుని” అని. 

కలదుగాన హారవిలాసర చనమున క. బూర మే శృంగార 

నై మధరచనముజరిగిన శుర్బడుచున్న ది గదా! 

శృంగార నై వధర చనమునా.టి! శ్రీనాథుడు నిండుజవ్య 

నము వాండగుటచేత నాతనిజన్మకాల మప్పటి కిర్వది యేండ్లకు 

దక్టున కాకుండ. బూర్వకాలమునకుం బోనలసినచ్చును, ఇదియు 

నసంభావ్య మే, ఈవిషయము జన్న కాల చర్చయందుం జూడ ( 

దగును. ఇన్నియసంగతుల శకేలపాలుపడవ లను? శృంగార. 

నై వధర చనము "పెదకోమటి వేమా రెడ్డి పాల నకాలమున రచికే 

మయషననుట చేల యంగీకరింపక పోవలెను? కొమరగిరి పాలన 
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“కాలమునగూడ( గోమటి వేమా రెడ్డికి రాజ్యమున్న దని యా 

శాశహర్శ్య మేలక ల్సి పవ లెను? శృంగారనై వధము పెద 

కోమటి వేమా శెడ్డిపాలనకాలముననే రచితమయ్యెననుటకింకను 

సాధక ములు గలవు, 

శృంగార నై షధకృతిపతియగు మామిడిసింగన తాను 

స్వయము సోమసిద్ధాంతమునకు వ్యాఖ్యర చియించినా(డు. 

గంథక రణకాలము శక 1840 క్ర. 1415 యని యందు 

జెప్పుకొన్నా6డు. (శృంగార నై పధ)కృతి గహణకాలముకూడం 

(సోమిసిద్ధాఎతేవ్యాఖ్యాన) కృతిక రణకాలముా నకు( చేరువగా 

నుండ(దగును, కాంబట్టి శృంగార గై హధకృతిగహణ కాలము 
[౫ రీ J 1415 కిం నొంతముందుగా నుండందగును, 

ఇంకను భీమఖండమందలిదగు నీక్రిందిపద్యము గూడ 

నీయర్గముసకు సాధక ముకావచ్చును. 
నీ వినిపిం దినాందడవు వేవుభూ పాలంన 

కఖిలపురాణవిద్యాగ మనులం 

కల్సించినాయడన్ర గాఢ పాకం బన 

హర్షనై పధ కావ్యమంధ9 భా ష 

భాషీంచినా(డవు బహుడేశబుధులతో 

విన్యాపరీక్షణ వేళలందు 

వెదచల్లి నాండవు విశదకీ ర్లిన్ఫూర్తి 

కర్వూరములం దికొంగణ ములందు 

గ OO 
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శృంగార _నైహధ రచనావిషమయముతో బాటు తక్టిన వెను 

కముందుచరణములలో. జెప్పంబడినవిషయ ములు పెదకోమటి 

వేమా రెడ్డిపాలన కాలమున నడచిన వగుట సుసిన్చ్ళము. వాని 

నడుమనున్న శృంగారనై వధర చనావిషయ నుగూడ నాకాల 

ముననే నడచినదనుట సంగతమగును. ఎన్ని విధముల. బర్యా 

లోచించిచూచినను శృంగార నై వధము "పెదకోమటి వేమూ రెడ్డి 

పాలనకాలమున నే రచితమయ్యెననుట నిర్బాధముగానే నాకు 

దోంచుచున్నది, 

"వెలుంగు చేంతం 

బ్ర)వ్మాశ్ర్రీ వేదము వేంంటరాయ శాస్త్రలుగారు విద్వ 

చఊావధమనంబడు శ్రీ వార్త నై వధమును (శ్రీనాంథుకు విద్వద 

మృత ముగాం వేసినాండని శృంగార్ననెైవధ మునుగూర్చి సఘు 

చితమయిన పిశంస సల్పినారు. అది యట్టిద: “కాలీఖ డ 

మయఃపిండం నైషధం విద్వజావధమ్” అని పితీతికలదు= 

శ్రీనాథు డీరెండుగ్నంథ ము ను చదెలీయగించినొండు. పయిపితీతి 

మన శ్రీనాథుని తెనుంగు గంధ ములనుగూర్చి యేర్పడిన'దే 

యేమోగదా! స్కాంధపు రాణాంతన్షత మైన కాళీఖండమునకును 

బాఢకావ్యమయిన నై హధమునకును బొత్తుగూర్చు నాపితీతి 

సంస్కృతీర చనములయగూర్సి యేర్చడినదనుటకంశు నేకకనవి 

కృతేములయి పొత్తుగాంచిన తెలుంగు గంథముల (భారి యేర్చడి 
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నదనుట యుచితముగా నుంకునుగాదా! అంధ్ర)కావ్యములందు 

శృంగారనై వధము మిక్కిలి ముఖ్యముగా. బరిగణ్ింపంబడు 

చున్నది. అపండితులవ దురవబోధమగు నాగ్రంథమును 

శ్రీ వే:కట రాయ శాస్త్ర లుగారు సర్భంకహ యను వ్యాఖ్యతో 

'ససిపటిచి ముది9ంచి యిప్పుడు సుబోధము గావించినారు, 

సంస్కృత వ్యాఖ్యలు, 

శ్రీనాథుడు  తెలిగించుసాయటికి శ్రీ హర్ష నై పథము 

/ స గం ఖు ౧ ౨,౧ నా య దు నకు నేయవ్యాఖ్యలు మన బేశమున వ్యా_ప్రిలోనున్నవో స్పష్ట 

ముగా నెళటుగరాదు, మల్టీనా భుగివ్యాఖ్య యించుమించుగా 

శ్రీనాథునికాలముననే రచింపంబడెను. అవ్యాఖ్య న్తండు 

చూచెనో లేదో  పెలీయదు. మజొకనొప్పవ్యాఖ్యాన మప్ప 

టికి. గొంచెము పూర్వకాలమున మన "నెనుంగు'బేశముననే 

ర చింపంబడినది కలదు, ఆ వ్యాఖ్యాత ప్రఖ్యాతుండు, నరవారి. 

విద్యారణ్యుల శిష్యుండుం 

క్లో, యం పాినూత తిలింగక్షితిపతిసత తొరాధితాంఘి9 స్వయం భూః 

పాతివ౦'త్య్యైక సీమా సుకవినరహరిం నాలమా యస్యమాతా 
యం విజ గ్థరణ్యరోూాగీ కలయతి కృపయా తత్క్భృతె” దీపీకాయా 

మాద్య సృద్లో ౬ తిమాద్యత్క._వికులవి జయిగా బారునీరాజితో2.భూరత్ 

ఈ వ్యాఖ్యా న మును శ్రీనాధుడు చూచియుండవచ్చు 

నేమో! నై పధము గింథగ్ళంథులు కలిగి క్లివ్హ మయినదగుటచే 

'ననేకులు వ్యాకరించిరి. అందు శశ్రీనాథుండు రచించిన దొక్క_ 



టి కలదు, ఆ శ్రీనాథుండు మన ,శ్రీనాథుండే యేమో యని సంది 

యము పొడమినది, శీ ంకట రాయ శాస్త్ర)లుగా రిట్లు వాసి 

నారు; “కడమవ్యాఖ్యాతలలో శ్రీనాథుండు ఒక్క_డని పేర్కొ. 

నంబడి యున్నాడు. ఆ శ్రీనాథుడు శృంగార నై వధకారుండే 

యేమో! ఈతండే యనుటకు ఈయాంధీ)క ర ణాభినా నము. 

కొంత సాధకము, కాని యితేనిగ )౦ంథ ముల. జప్పుచో. నితండు. 

గాని యితేరులుగాని ఆ వ్యాఖ్యానముం బేర్కొ నవి. కొంత 

బాధకము,” 

శ్రీనాథుని వ్యాఖ్యాన మెక్క_డకలదో వెదకితిని. బరో 
డారాజుగారి పుస్తకళాలలో నున్నది, తత్సు_స్పకపట్టికలో నీళ్లో 
క్ము లుద్ధరింవంబడినవి, 

న్లో, (శ్రీమ'న్నా రాయణం నత్వా కావ్యే (శ్రీహర్ష నిర్మి తే 

ప9కాశనం యు ధాఖృద్ఞం శ్రీనాశేన విధీయతే. 

యె యదర్భమజానన్లో వృథావచనని స్త ౫ః 

దూషయంతి కవేః కావ్యం ధి కాకా పండిత మానినః 

యదిదం కరటోగశత్యా సీంథోరుపరి కౌయతి 

రేత్కీం సవేత్తి గాంఫీర్యం రత్నానిచ తదాశయ్, 

“తదను;---ఇతి (శీమెహాళూూ పాధ్యాయశీ)నా భాచార్య 

విరచిే న వధప్ఫకాకే”9ది మన శ్రీనాథునివిధముగాం 

దోంపదు, ఈతం దేతండో శ్రీనాథాచార్యుండ మెపహాూానాధ్యా 
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యుండు, గ్రంథము సమగ్రముగా నుపలజ్ఞమ మయినచో మన 

శృంగార నై హధమును దానిని సకిచూడందగును, అట్టుచూడక ,. 

మన శ్రీనాథునిది యగును కాదని స్పష్టముగా నిర్ణయింపం 

గుదురదు, మన కీనాభు(ే యగునేని  సర్వజ్ఞసింగభూ 

పతిసం సంస్థానముననుస్న మల్తీనాథుఃడు మెహాూాపాధ్యాయుండు 

వేసిన నా న్యాఖ్యానమునకుం బితిగా సర్వజ్ఞ చక్ళవ ర్తి కోమటి వే. 

మభూపాలునాస్థానముననున్న శ్రీనాథుడు మెౌహారా వాథ్యా 

యు(డు సంస్కృత వ్యాఖ్య నేగా క యాంధరచనమునుగు3డ6 

జేసె ననవ లెను, 

గడ్యవిధము. 

శృంగార నై పధగద్యమున “స న సకలవిద్యాసనాథ శ్రీ నాథ 

పిణితోమని శ్రీనాథుడు చెప్పుకొన్నా(డు. సకలవిద్యాసనాథ 

పదమ్ము త ర్వాతిగ9ంథములగు హరవీలాసాదులందు6. గాన 

నాదు. “సుకవిజనవిభేయ (శ్రీనాథనామభేయూ” త్యాదివిధము 

లం దర్వాతిగంథములందు మార్పుగలదు. నిండుజవ్వన 

వాడై పెదకోమటి వేమభూ పాలునాస్థానమున విద్యాధికార్యు. 

నృత ద్యభగమానిర ంచుచున్న శ్రీనాథుం డిప్పు డిట్లు “సకల: 

విద్యాసనాథ (శ్రీ శ్రీనాథ” యని చేర్చుకొనుటయు. ren 

చినపయి *సుకవిజనవిభేయ శ్రీనాథ నామధెయ” యనిమా' 

రూకొనుటయు సంగతముగానే యుందునుగదా'! ఇ 
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అపపిథ. 

గురుజాడ ,శ్రీరామమూూ ర్రిపంతులుగారు పిల్ల లమల్ది పీన 

పిరభ దునిచరితంసంద ర స్థమున సీక్రిందివాాత వాసినారు: 

“శ్రీనాథుం డంతం దన యాంధి) నై పధముంజూపి 

6 మిరు దీనిని శొగనిన జగదార్థ్వాపకం బవున ట్లూనర్చెదం 

జూడు?” డనుడు నాతండు ఒశ్రీతార్గ నై వధములోనిదగు 'గమి 

కర్మ్మీకృత నైకనీవృతా”' అను దాని నెట్టు ెలిశించి” తని 

యడిగెను, అంత “గమికరీకృత నై కసీవృతుండనై” అని 

"తెనిలించితినని శ్రీనాభుడనియె. అపుడు ఏరన శ్రీనాథుం 

జూచి నవ్వి “యోాయోా! సీవింయ నె” తెనింగ్ంచితివి కాబోలు” 

'అనుడు వీరనపల్కుల కేమియు ను త్తరవిాంజూలక శ్రీనాథుడు 

తా నాగంథమును 'దెనింగించుతజణీం జేసిన పరిశమ విశేషం 

బులు దెలుపందొడంగ”ను, అంత విరన చిజునవ్వునవ్వీ యిది 

మాబోంట్లకు, గాకున్న నేమి సామాన్యులకు. బఠ నార్హంబగుం 

గావున దీనిని జగద్యా పపకంబు సేయు'మనుడు, ల్రీనాభుండు 

గర్వం బేది నిజావాసంబునకుం జనియె, వీరన యెట్లన్నను శ్రీ 

నాథకృత నై వధము తెనుంగు గోంథంబులలో మిగుల శ్లాను 

.సీయంబు సంస్కృతంబునకు సరియైన 'తెనుంగని దీనిని బండితు 
లందటు న"వ్పీకొని యున్నారు,” 

శ్రీ శ్రీ/రామమూ ర్తి పంతులుగారు వాయంగూడసి 
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జాత వ్రసినారు, ఆ యప పథ యడంగార్చందగినది. పినవీరస్న 

శ్రీీగాథునిపై గారవపిపత్తులు చూవుకొన్న వాయు, “ీ)నాథ 

భట్టు భాపూనిగుంభంబులు సౌరభంబులు 'వెదసల్ల నేర్పు” అని 

శృంగార శాకుంతేలమున ఏీరభదు)ండు శ్రీ)నాభునిం గాని 

యాడినాౌ (డు. శృంగారనై షథమును వీరభదు9ండు పలుమా 

రులు పారాయణము చేసిచేసియే పిబంధక ర్త కాలోల్లి 

నాడు. శకృంగారగైవధముమోంది పేనునే సూచించుచు 

న్నది. శృంగార శాకుంకలమని యాతని కబ్బృము పేరు. లీనా 

భుని చరణముల నాతే(డు, పెక్కు_తడవ లందుకొన్నాండు. శ్రీనా 

భుని వార్గక కాలమునకు బినపిర భదు9ండు బాలు యు 

డుట యుపపన్న మగును. ఫ్రీనాథు నాతడు దర్శించి యుండ 

వచ్చును. ఆతనికి శివ్యత కూడ నెజపీయుుండ వచ్చును. లోక 

పితీతి య మ్రేకలదు. శ్రీనాథుని కృతులను పినవీరభదూిిని 

కృంగారశాకుంతేలమును_ జక్క_ంగాం బరిశీలించువా రిది విశ్వ 

సింతురు. పిన్న వీరభదు9ం డీతడు పెద్దవీరభదు నొక్కని మన 

కెటిగించు చున్నాడు అతండును గవియంట! వవొ యాతని 

శృతులు! 

పెద్దిరాజు మన శ్రీనాథునిమెప్పు గొన్నవాండు. హార 

విలాసకృతినాథుంగు నవచితిప్పయ, యా పెద్ది రాజునకు శిష్య 

"డై నట్టు వారవిలాసమున శ్రీనాథుడు వర్మించినాండు;--- 
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ఊం వీన్నటనాండు సత్క_రుణం బిల్లలమత్రీమహాపిథాని "పె 

దన్న గురూ _త్రముండు తగ నశ్షరశిక్షయు, దై వమార్షనం 

పన్నితయున్ చవి జేకపరంపాటియునుం గృపసే సేసె స. చ్చే 

యన్నకు న నట్టిసె సెట్టితిఫు రాంతకునిం దగు బస్సు సుతింపలోన్ 

వినవీరభదుండు, స పెద్దిరాజును నెట్టి సంబంధముగల 

వారోయెజుంగరాదు, అన్నదమ్ములని పితీతి, పలభ్యమాన 

ములగు వినవీరభ దు"నిరెండుగంథము లందును నాతనివంశవర్ల 

నము గానరాదు. తత్ప్చూర్వగఏంథము “లవతారదర్పణము, 

నారదీయము, మాఘమాహోత్మ్యము, మాననోల్లాససార ము” 

ననునవి చేపణుట లేదు. అన్న యో విన్నతండి)యో కావచ్చును. 

గృహా రాజనాధము, 

కోమటి వంకా రెడ్డి యాస్థానమున నున్న కాలమున 

బ్దీం నాథుడు విద్యానగరమునక రిగి ద్వశయ హారిహార రాయల 

దర్శించి నట్లాక కట్టుకత కొండవీటి దండకవిలెలోం గలదు? 

ఫోమటి వెంకా'రెడ్డియనువా? డాకాలమున నుంజెననుట కాథా 

రము లేదు. క్రీనాథుణడు వారివారరాయల డర్భనముచేసిన 

ప్పుడు మోనిచాసదేశ మెయ్యదియని యాతం డడిగెనంట! అంత 

శ్రీనాథుడు: 

సీ పరరాజ్య పరదుర్ల పరవైభవశీ9లం 

గొనకొని విడచాడు కొండవీడు 

పరిపంథి రాజన్య బలముల బంధించు 
గులు తెన యుజు(ద్రాడు కొండవీడు 
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ముగురురాజులకును మోహాంబు పుట్టించు 

కొమరుమించినవీడు కొండవీడు 

చటుల వికమకళాసానాసం బెనరించు 

కుటీలారులకు జోడు కొండవీడు 

గీ, జవనఘాోటకసామంత 'సర'సవీర' 

భటనటా నేకహాటక (పకటగంధ 

సింథురాక్భటీమో సాన శ్రీల దనరు 

కూర్చి నమరావతికివోడు కొండవీడు, 

అని కొండవీటిని వర్షించిచెప్పెనంట! సమ్మానమునకై 

వేచి శ్రీనాథుః డక్కడ సుంజెనంట! హరిహరరాయ తొక నా 

డొడ్లోలగముండ్కి యొంటి స్తంభముతో నున్నతోన్నతమగు 
మేడ నిర్మింప దలంపుగలదనియు, నామేడ యనన్య రాజ 

కల్చ్యముగా  నుండవలయుననియు, సభ్యుల కజిలించెనంట! 

ినా థుం డదివిని తనయీలికయగు "రెడ్డ రాజునకు. జెంపు వెల 

యింప *బేవా! మాథూాపాలుని రాజధానియగు కొండవీట 

మింటికంటున ట్లాంటిక ంబపు మేడ నిషంపయబడియె ననిమెన(ట! 

నాయ లదివిని యబ్బురపడి యగసివచ్చుటకు భృత్యుల నంపె 

నంట! తనయాడిన యన్ఫతము బయల్పడిన నవమానము వాటిల్లు 

నని శ్రీనాథుడు తనయిప్ట దేవత నారాధించి యేడు తాళ్ల 

పొడుగును నేడుమోోికులు చుట్టివచ్చు నలవును గల నవు 

లూరులోని తుమ్మ చెట్టును స్తంభముగా నలవరించి కొండఏట 
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గృహరాజుమేడ నప్పటికప్పుడే సిర్మింపంజె సెనంట! ఈవార్త 

తెలిసికొని రాయలు శ్రీనాథున కమితేసమ్మాన మొదవించ 

నంట! అభూ తాత్యిద్భుతక ల్పనమయవుగు నికట్టుశత యెంత 

వణుకు వీశ్వాస్య మో స్వాజ్ఞులు పర్యాలో చింగురుగాక్ల! 

ఇందు. 'బెదళోమటి వేమభూపాలుని యులుబడికాలము 

నంగొండఏవీట గృహరాజసౌ ధము నిర్మింపంబడుట మాత్రము 

న్నాస్తవాంశము. ఇట్టిసాధ మాకాలమున నంధ) బేశమం 

చెక్క_డను లేదంట! “మించికట్టిరి గృహరాజుమేడ కొండవీటి” 
అని చాటుపద్యము. ఇంత ప్రసిద్ధ మైనవార్మ్య్య మాకాలమున 

నిర్శితేమైసప్పుడు శ్రీ నాథమహాకవి మెందేని చేర్కొ_నక పోవు 
నా యను సందియముకల్లి పరిశీలింపలా నాతని శాసనక్షృతి 
యం దీహర్గ సను బస్తావము కొన్ఫన్లైను?ా 

శ్లో, ఆశాంతం గృహరాజసౌధనివసల్ల క్షీ ఇకరా భ్యంతర 

క్రీడాంభోకుహతౌాళ వృంత పవన పస్తార విస్తారిత | 

వాయుః శేసరవాసనానంరభితో యస్య్యాకి చంతామ నో 

నగాబావుతి దాన శే భిజనితం న్వేడాంభ సాం జాలకద్. 

— వెటువృశెొెసనము. 

అగ్భహరాజసౌధము నిర్శింపయబడినత ర్యాత దావుదా 
పుగా నిర్వది ముప్పది సంవత్సరముల కే పరరాజులపాలై 
మాటుపజుప(బడినదయియు నప్పటి కేనూజువళ్సరములు 
కడచనిన యీకాలమునయాడం గొండపీటం దన సన్నివేశము 
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నెజీగించుచయు6 జరితాన్వేషులకు వ్షసనము గలిగించుచున్నది, 

ఇప్పటికిం దొంటిపా ముఖ్యము గోల్పోయి పుర సామాన్య స్థితి 

నున్నను గొండవీడు పొ-చినాన్నత్యెమును దోంపించుచు. బలు 

తెజుంగుల6ల జూపజచి i మాఠశగొల్పుచున్నది, కొాండవిట్ 

నై ఫియతుమం డి గృహ రాజు మేడకు సంబంధించివ భాగము 

నించుక యుదాహరించుచున్నాండను; 

“ఈ గుండాలకు దక్షిణం ఫార్వం రెడ్డ వారు కట్టించిన 

బహు పాబలమయినకి “నేరు వున్నది. ఈపి) దేశ మందు "రెడ్డ 

వా3యొక్క_ రాజగృహములు అని చెప్పినారు. ఈకో నేటికి 

పశ్చిమం హద్దు అనుకుని గృహ రాజు మేడదిబ్బ అనివున్నది. 

చెడ్డవారు ప్రభుత్వంచే సే కాలమందు కోమటి వినూ రెడ్డిగారు 

శ్రీనాథునివారి యొక ,_ పొభావంచేతను నవులూరి పోతు రాజు 

'దేవాలయందగ్గిర వున్న యుడుతాళ్లపొడుగున్నూ, 'యేకుమో 

కులుతీరిగే లావున్నూగల తుమ్మ చెట్టు కెప్పుంచి స్తంభంగా 

చెక్కించి వంటి స్తంభ; మేడక ట్టించి తమకు యిష్టమైన ఆది 

లక్షీ కామేశరిఅమ్మవారికి సహోసన నవా నేర్చరిచి 

వైభవములు జరిగించి యామేడశిఖరానకు బొల్లి మోరు 

'వేంక శేశ్వర స్వామి చేవాలయానకు మకరతోరణం "కట్టించి 

నారట! ఇక్కడ వెంక 'శశ్వర స్వామి జారు వున్న కొండ ere 

తూర్పుగా వుంటుంది, ఈమేడకు అనుకునే జడ్డిగాలభావి ' అనే 

కోనేరు వున్నది.” 
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ఈ కెఫియతునందు గృహరాజసాధము ఆదిలక్ష్మీ @ 

కామేశ రికి నాస్థానముగా నుండినట్లు వ్రాయబడినది, ఇది 

యథధార్థమగను. వెనుక ప స శ్రీనాథుని శాసన 

నళ్లోక గా నాసౌధము “లక్ష్మీ ”నివాసముగానే వర్ణింప 

బడెను. * చదకోమటి చేరా రెడ్డిభ్యో యగు సూరమాంబ 

తనవేర నూరమాంబావురమను నొక పేటను గొండవీటిలోం 

గట్టించెనంట, పొండవీకునుగూర్చి మంచి పరిశోధనను జరుగ 

వలసియున్న ది. 

కొండవీటి గాడిద. 

ఫీంనా థుని కాలమున గాండవిటిలోం గను లనేపలు 

సమస్థలు నసమర్థులు నుంశెడినారు. ఎక్కుడంజూచినను గవితా _ 

ల కు సకం కన; అసమర్థుల కవితాయాసమును 

డి ట్లవ ఓ యాళనము శేసినాడు 

(త్స బూడిదబుంగవై యొడల పోండిమదక్కి మొగంబు వెల్ల నై 

వాడలవాడలందిరిగి వారుఈ వీరును చొచొ్సొాచోయనక౯ా 

నోడలగొందులం దొదిగి కూయచునుండెదు కొండవీటిలా* 

గాడిద నీవును గవివికావుగదా యనుమానమయ్యొడిఇ 

శాసనకృతులు. 

పఠనా రాయణుని యాస్థానమున విద్యాధికారిగా నుండి 

శనాభుం డ నేక శాసనకృతులు ల యయావజ కే వాసి 

తిని. 'పెదళోమటి వేమారెడ్డి యెన్ని మహాదానములు చేసెనో 



శినాథుం డెన్నిశాసనకృతులు రచించెనోో కాని యిప్పటికి 
నా కుపలబ్ధమయిన ఏకిందివి. ఏనిలోం గొన్ని ముదిత 

ములు, కొన్ని యముద్నితములు. కొన్నింటి కిప్పుడు పృతులే 

గాని మూలములు చొరక లేదు. కొన్ని యరావజు కెవ్యరును 

దడవి యెజు6గనివికూడను, కాలక)మమునుబట్టి వాసనని వ 

సగా నిక్క_డ వివరించెదను. శా. 1826, క్రేం 1404, నుంద్ని 

శా 84) శ. 1419 వజకు నాశాసనము లున్నవి, శాసనకర్తగా 
క్రీనాభు(జే యున్నాండు. కొన్ని సంస్కృత శ్లోశరూపమునను 
గాన్ని యంధపద్య రూపమునను గొన్ని యుభయరూపము 

నను నున్నవి. పా-చీన నెడ్డిరాజశాసనములందలి. శ్లోకములు 
గూడం గొన్ని ఏనియందు. 'జేక్చుకోయడినవి. ఇట్టిసంపిదాయ 

మితర శాసనకృతులందును గానవచ్చుచున్నది. 

కుబునూంతుల శిలాశాసనము: శక. 18206 క్ర. 1404. 

ఉపలబ్ధములయిన "పద్దకోమటి వేమా ెడ్డి శాసనములలో 

నెల్ల నిదియె తొ ల్రటిది, శెండేక్లోక ము విందు న్నవి. అంచు 

“చూడామణిర్న్భృపాణా” మిత్యాదిక్లోక ము మొదటిది, రెండవ 

నిది 

న్లో, మహారాజ సోయం రసకరహుతా శేందుగణి తే 

శ కార్ల శావణ్యాం శశ భృదుపరాగే (పకటితే 

పరం (ప్రీతః పాదా దెజు (విర) పురీదాశరభణయే 

వరం (గ్రామం కోణ్నూంకులు ర? సమాఖ్యా ముపగతమ్, 



సంవత్ప్సరముపేరు ఇెప్పలేదుగాని యడి తారణసంన 

త్పరమగునుః ఉసంవత్సరము ౫ శాగీవణపూర్ణి మనాండు చందో) 

పరాగపుణ్యకాలమునం తట టయ ఎః 

(వర?) పుగీడాశరథికి టేవుండు కావచ్చును) ఒసలాను. కటు 

నూంతుల గుంటూరుతాలుకాలో నున్నది, గా)ముము నెల్లలు 

మొదలగునవి కానరావు. శొసనకృలిక ర్హపేరు లేదు. శినా 
ఘం. డిప్పటికి విద్యాధికార్యుద్ స్వేగమును బడసియుండకపో 

వచ్చును, 

పొన్నుపల్లి తామిశాససము. శక, 1826 కీ. 1404. 
శాసనాకాలము:శ. 1826 అగు తారణసంవత్సర 

పాపామావాస్య, సూర్యోపరాగపుణ్య కాలము, 

దాత: పెదకోమటి వేవూ రెడ్డి, 

పితిగిహీత1-క ప్ప యెముకం గుంచ్చుకొనుటచే వ 

సభ స. “పర హిత” —_—_— బడసి ల 

పండితులనంశమున జనించిన పరహికతునిపమారుండు; యజు 

శాఖాభ్యాయి; ఆప స్తంబనూతుగడు; భారద్వాజగోతుు(డు; 

పుణ్యాత్ముడు భూలోక ధన్వంతరి; పండిత క్రమ (డు నగు 

వ. 

త్తాగిహారము;--కొండవీటిసీమను వెలనాంటిబేశ 

మునం Soe మున గల పొన్ను పల్లిగామము, 
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ఇలనాడనలాం దుంగభదానదికిం దూర్చుగా సముద్రము 

దాక నున్న చేశము, “తుంగభ దతిరంగిణ్యాః పాచ్లోశం "వెల 

'నాండీతొ---వులివ జ్తుఖాసనము, ఈ తుంగభ భడ కర్ణ తప డ్ 

అవుందలిది కాదు. గుంటగారుమండ లమం పరద ఇప్పు డడి 

కొంత ముబుగుకాలువగా బూర్చంబడ్నది. చేరు మూసి 

యున్నది, 

పదానము: కృష్ణ వేణ్ణానదియొడ్డున నామేశ్వారస్వా 

మిసన్ని ధిని అగ్రహార ములనుండి యరుగుచెంచిన బ్యాహ్మణు 

అయెదుర6 బు త్త్రపొ _త్త్రపారంప పర్యముగా ననుభవింప ననుజ్ఞ 

“ముడి చేయంబడినది. కృష్ణోభయతేటములయందును సో మేళ్వ 

రాలయములు ెండుకి లవు, ఉభయసో మేశ్వర ములని వాని 

నామములు, పాపవినాశ నము, కోటిపల్లి యని యా గ్యామముల 

వేళ్ళు పొన్నుపల్లివెపున గృవ్షయొడ్డున నున్ననోమేశ్వరాలయ 

ము  కోటిపల్లిది, 

ఇాసనకృతి;లాసంస్కృతిభాపళలో శ్లోక రూపముననున్న 

ది, గామసిమా చిహ్నములు తెలుయననే కలవు. 

కృతిక_రృ;లా-వీర శీ) వేమభూపతికి విద్యాధికారియు, వి 

ద్యల కాకరము నగు న్రీనాథుండు. 

ఈ దానశొసనమునకు. దర్వాత మణీ నాశ్లేండ్లకం బెడ 

కోమటి వేమభూ పాలునిడే వేళొక . పొన్ను పల్లిశా సనము కాన 
8 ౯ 
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వచ్చుచున్నది. దాసికి దీనికి సీమాచిహ్నములు కొన్ని కలసి 

యు గొన్ని కలయకయు నున్నవి. పితిగ్యిహీతలు సంబంధు 

లే యగునట్టున్నారు. ఇప్పుడు కండు పొన్ను పల్లెలు శెలియ' 

రావు. రెండుశొసనములందును దత్తాగహర మగు పొన్ను పల్లి 

యుక్క_ కేయగుచేని నా ల్లేండ్లలో నిర్వురకు భిన్నముగా దాన 

ముచేయ నేల పిస క్రించెనో మయబటుంగగరాదు, ఈరెండును 

తామిశాసనములే. రాగిలేకు లిప్పుడు దొరక లేదు. వాచ 

లిఖిత వు స్తక శాలణో 'మెకంజీదొర గారినాళ్లలో వాయుంపం 

బశీన ప్రతు లున్నవి, నే నాఫొన్ను పల్లి గా మమున కరిగి 

యాశాసనములనుగూర్చి విచారించితిని, వారిదగ్గజలహాడ. 

బ్ర)తంలేకాని మూలములులేవు, పొన్నుపళ్లా యిప్పుడు రెప్లై 

"తాలూకాలో నున్నది, పయింజెప్పంబడ్న రండుపొన్నుపల్టైల 

శాసనములలో నిప్పు డుపవర్థితీ మయిన భాసన కాలము 

శా, 1826, రెండవదానికాలము శొ. 1830. వొ, 1826 

శాసనమును ఇా, 1410లో (అది యాతని 28వ రాజ సంవత్స 

నము నొద్దరాజగు ఫురుపో త్తమగజపతి పరహితపుడితులకు 

దత్తముగా నంగీకరించినాండు. కావున నాగొమము మొదటి 

శాసనముప్రకార మే చెల్లు బడికి వచ్చెనని తెలియవచ్చుచు 

న్నది. శా, 1880 శాసనము సీమాచివ్నా ములు భిన్నముగా 

నుండుట చేతను నందు బొన్ను పల్లి వెవునరమని నా ఘూంతర 

ముంచినట్టుంకుటచేతను నాపొన్నుపళ్లై మొదటి పొన్ను పల్లెకు 
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“జెదిన 'వేతాక గాంమటిక యగునేమో యను సంశక యమున 

కును. నవకాశముగలదు. పయిజౌసమున. బ్రితిగాహేత పర 

పాతవంళ్యుండుగ దా! ద్రింతేకు బూర ము నెంసిన ముప్పభూ 

పతి యక్కలపూండిశాసనమునంగూడం బ బృతిగ్ళోహా హోత పరహాత 

వంళ్యుండే అనితల్లిక లువచేరువాసనమునలహాడ సీశాసనమం 

దున్న స్పై య... గలదు. అక్క_డయాడం బరహ్ా 

తవంశ్యుండే ప్రతిగ* కంతి పగహీతసంహీతయని యొకయా 

జయ్ ష్ శ ree యు ర్వెదగ ంథ యు గలదు. తత్క_ ర యేతద్యంశర్య(డు "కావ 

చ్చును. ఆకాలమున నంధ్ఫదేశ.మున నాయు ర్వెదము బహుపి 

కనారము కలదిగా నుండొననుట కిట్ టివి యింకి కను గొన్ని శౌసనము 

లున్నవి. భా. 1380 పొన్ను పల్లి కాస నమున ( బ్రతిగ"ః రంతకాడ 

నౌయు కేన విద్యాంసుండే, పయిసొసనమున “కావ వేశావు 
| era £3 

'హోన ద్యా” యని కలదు. శ్రీనాథుని మితరశఖానన ములందును 

బక్షృష్టావేణ్తా జ కీ) డావినోదుంకు ౫7 ముదలగువిధముల గృవ్ల 
వ్ 

"వేం యనుషదము పియోగింపంబడినది. కొందణజు కృవ్ల వేణీ 
లం ల దం 

నది యగునుగాసి కృష్ణ వేణ్గానది కాదనియు. బ ముశబ్లము తప్ప 
ర్ం దం a ౮ 

సియు వాదింతునగు. అది సరికాదు, కృవ్వ యు, వేళ్ల ము నను 
3 | | బి (3 

రెండునదులు కి లయుటచే నావే శేరక్షిడినది. ఆ చెండు ననులుమ: 

సహ్యాదికడ సంగ“మిచినవట. 

శ్ సహ్యాదేరుత్త త్రరం శృంగం కత బహ్మగరిస్న్మ్టృృతః 

భో భా % 
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తస్మాద్దశ్షీణతో వి, పా రమా వేదగిరి స్మృతః 

తయో ర్మ ధ్యే నుహ్రీర్థం రమ్య మామలకం స్మృతమ్ 

య్య తామలకవృక్షశ్చ పుణ్య శేవ (పదృళ్య లే 

తస్యమాూాలా త్సముద్భూ తా వేళ్ల నామమహాోసడీ 

తన్మికా (ప్రదేశే వాళ్వత్హమూాలా తృృష్ట్ణా సముద్దతా,”” 

కృ స్లామాహాత్మ్యి ముం 

తుంగభద్శియను. పదముకూడ. నిట్టిదే, తుంగయు, 

భద్శియు6 గలయుటచే. దుంగభద+ యభ్యొను. తెనుంగున 

జక్క-నవిక మార్క చరిత్రలో యతిలో “నాగపమణహోర 

కృష్ణ వేళ్ణావిహార[” యనిపియోగ నున్నది. కృృన్త వేయనది 

యనికూడ నవ్వాచీనప యోగములు లేకపోలేదు, 

క సుకుజ్జు తామిశాసనము. శక, 1826. 

ఈశాసనముమూలము వ్యాచ్యలిఖక వ్లుస్తక శాలలో 

మెకొంజీదొరగారికాలమున వోయింప(బడీన ప్రతి కలదు. కాని 

యందు దాతృవంశి వర్ణ నాదిక మయినత ర్వాత గాంతభాగ 

ము చాళుక్య శాసనప్బస క్షవిహయము వ్రాయంబడియున్నది. 

అటుతర్వాత శాసనకాలము దత్తాగ)హోరము సీవాచిహ్నలు, 

గలభాగము సరిగానున్న ది, ప్ఫోతిగ్సహీాత్ళ విషయముగల తేఖొ 
కటి మూలమున నే లోపించి త్స్రైనమున నౌక చాళుక్య 

రాజశాసనముజేకు చేర్చబడియుండుట చే మెకంజీదొరగారి 

వాంతపితిలో ఇబెని్ధమున నుండుట తటస్థించెన మో యను 
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శానియెదను. ఈశొసన మిదివజకుం జకిత కారులు చర్చించి 

నదికాదు, ఇదివజణకు ఏవరింపంబడిన వొన్నుపల్లిశాసనమును 

గల్యవాములశాసనమును నీ శాసనమును నొకకాలమున 
నెలకలౌల్బయడిన వే. శక, 1826 తారణపంనత్సర పొపామావా 

స్యాహయు కృ సూన్యోపఠాగపుణ్యకాలముననే యో 

కుజ్టుకూడ నగ9హోర ముగాం జెదకోముటి వేమభూ పాలునిచే 

సేయంుడెనది. క సువుకుజ్జు బాపట్ల తాలూకాలో పొన్నూ రికి 

జేరువమన న్నది, ఈ శాసనము కూడ సంస 

నుస్నది, సమాచివ్నలుమాతి)ము తెల్పు,  శఉాసనకృతిక ర్తి 

విద్యాధికారి శీ)నాభు(డే, దీనిగూర్చి య నిక,_డ 

వాాయందగినని లేదు. 

క ల్వవాముల తామ్రశాసనము. సక, 1826. 

ఈశాసనము ఖా త్తగా శాసనపరికోధకుల పాయత్ని 

మున బయల్వడినది. ఇదివజకు ముదిితము. పొన్నుపల్లి కసువు 

కజ్జు తామ)శా సనములును సీకల్యవాముల తామిశాసనమును 

నొక్క_కాలమున నెలకొల్పంబడకిన వే. శక. 1826 అగు తారణ 

సంవత్పరపాపామావాస్యా సూర్య(్యోపరాగకాలమునం బెదకో 
మటి వేనుభూ పాలుండు ఖండ వాటస్థలమునం గల కల్వవాముల 

గా్రమమును హారీతగోతుంండును యజుర్వేద వేదియునగు పెద్ది 

యజంకు దానముచేసి యూశాసనము నెలయించినాండు. ప 
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గిహీతయగు "వద్దియజ్య శక,1296 సంవత్సరమున నన వేమ: 

నృపాలుని చేం బచ్చని తాండిపజ్హుగా9 మము నగ్యహార ముగాం 

బడసిన వాడు. ఈవంన ము వారు గొప్పవిద్వాంసులు, కృష్ణాతీర 

మున ననేక యజ్ఞములు చెసిన మహోవిద్య్వాంసుండు ఫీ మేళ్వర 

యబజ్వ యీతేని ప్రవితామహుండు. షట్లర్క_క రృ జాలాపపి 

క్రియాపు మేశ్వరుండు, మసోవిద్వాంసు(డు పోతీయ ౨రాతని 

నితావుహు:డు, పొండకీకయాగము వేసి బహ్మసంత తికి నం 

"కారమయినవాండు గుండయ యీోతేనితేండ ఈతడు బ్రహ్మా 

సూర్యాది సిద్ధాంతేములను దలచిచూచిన త్రజాల వేత్త్మదెవజ్ఞు 

డు గోదావరీతెటమున న నేకయజ్ఞ ములు చేసినవాంయు. ఈతండే 

వాక 1558 ఖరసంవత్పరమున మరల బెదశోనుటి వేమభూ పా 

లునివే నింకొక యగహారమును నందమూరును బడసి నాండుం 

ఈ శాసనకృతి విద్యాధికారి శ్రీనాథుడు రచించిన బే. ద త్రాగ) 
హోరమగు క ల్వవాముల యిప్పుడు కలగపాముల యనుసేర బర 

గుచున్నగాంమ మే కాంబోలును. అది గుడివాడసీమ నున్నది, 
ఖండవాటయనునది కొండవీటికిం చాచీననామ మగునే మో 
పరిశోధింపవలసియున్న ది. 

6 

కిన పాడు తామ్రతాసనము ఫర, 1827. 

ఇదికూడ శాసనపరికోధకుల ప్రియత్నమున బయల్ప, 

డినదే కాని యొక్క_ జేవ మాత్రమే దొరికినది, అం దీళ్లోక 

మున్నది; 
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ఈవో జాతా కోమటి వేమనామన్చపతిః పాత్రం గురు శృంకరః 

స్థానం వె త్చినపాడు రృతతుకవి (శీనాథభట్టారకః।; 

కాలశ్చే చ్చిపర్యాతిప్రుణ్యసమయ సాక్షీ మనోకా శీ9గె8 

(శ్రేయః కిం నతువర్గ్య తే నుకవిఖి శుణజ్యంతు తచ్చాసంమ్ల 

ఇందు? బ్రతిగహాతేయగు నంకరగురునివంశ మువా 

రస్ప్తృడు వీనపాడునం దున్నారు. వా రుద్భటారాభ్య సంతతి 

వారట! కొన్ని పురుసాంతేరములనుండి వారు లింగభారణము 

వర్గించినారు. దొరకిన యాశొసనవుజేకు పయింగల గ్రంధ 

భాగమున శాసనకాలము లేదు కాని వీనపాటిలో. బ%తిగ3 

హీళ్ళపరంపరలోనివారగు మృత్యుంజయారాధ్యులయింట 

నొక ప్రోచిన తాళ పత్ఫగ్సంథ మున సీదానపిస్తావము వా యం 
అవి 

C౧ 

క్ట శాకాబ్దే గరన్మేతమూ రి విభుకే సంవత్సరే పార్టి వే 

మాఘేఒన్మీకా శివరాతి పుణ్యదివసే (శ్రీవీర నారాయణః; 

తస్మై శంకరదేశి కాయ నిదుషే భ|ద్రానదీ పా కళే 

(గ్రామం (శ్రీపిన పాడు ముత్తీమ మదా దాచం దమాతారకమ్,”” 

తప్పక యీళ్లోకము మిందిశాసనములోనిదే యగు 

ను నౌ, శ, 1627 అగు పార్థ్వసంవత్సేర మాఘమహశివరాతి' 

పుణ్య కాలమున _ జెదకోమటి వేబుభూపాబుడు . పినపాడు 

గాముమును శంకర బేశికునకు దానమువేసెనని మిాందిక్లోక 

మున కరమ, ఈదానము శ్రీ శె లమున( చేయంబడినది. శివ 
థి నోరా 
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రాతికి వీరందటు శ్రీశ్తైలమున కరిగిరి. అక్కడ దానము 

జరిగినది, శృంగార నై షధకృతిసతి శీగురుశంక రవౌొనిదరయా 
ర లో 

గర వనిత్యవర్థి కాన్వయ' యని వర్ణ ంపంబడినాడు. అశంకర 

మాని యూ శంకర బేశికు. డగునే మో? ఎ అ్టాపె్రగ్గడగసరు( 

డొక శంక ర స్వామి యున్నాను, 

పొన్ను పల్లి తొమీళొసనము. 

ఇది వా శ. 1880 సర్భభారిసంవత్సేర మున నాశ యు 
4 

జామావాన్యా సూర్యోప రాగ పుణ్యకాలము? 6 'బెదకోమటి వేను 
బి ద 

భూపాలుం డగ౦ిచోర దానము చేయుసందర్భమున రచియింప! 

బడినది, 

పితిగగమాత;---కల్యాణగుణ శాలియగు పెర్యపిళ్ళకు 

నప్త వేద వేదాంగనిధియగు భట్టభాస్క..రార్యునిపొత్తు9ండు; 

అష్టాదశ విద్యాపారంగతుండయిన విళ్ళయార్యునకుం బుత్తుండు, 

సాష్టాంగమయిస యాయు ర్వేదనిద్య నధ్యయ నము చేసిన 

చాండు; పతేంజలిమహాభావ్య ప్రిక్రియయం దాటీ లేటీనవాండు; 

“పూర్యో త్తరమిమాంసలు చక్టలా నేర్చినవాండు, క గా'దగాత 

మతర్కముల సభ్యసించినవా(డు; యజుర్వేద వేది; “ప సంబ 

నూతు(డు; వభ కు(డు నగు సింగనార్యుండు. వీరు చావిడు 

లుగా దోచుచున్నారు. ఇప్పుడు వొన్నుపళ్లిలో ద్యావిడు 
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దత్తాగ)వారము: --తిలింగ దేశమున వెల్నాటిదీవిసివా 
ను (?) కృష్ణ వేళ్ణానదికి. జేరువనున్న పొన్నుపల్లి, దీనికే పొన్ను 

పల్లి వేమవరమని నామాంతరము గా(బోలును, శొసనము శ్ర 

రూపము. గాగిమసీమా చిహ్నలు "తెలుగుననే కలవు. అందు 

క ఫీ) నాథభట్టరు నాలా లన వత కారం వకటి” అనుట పరి 

శీలింపందగి యున్నది. ఈశాసనముమూల మిప్వుడు లభింపకున్న 

ది. దీనిగూర్సి శక 1826 పొన్ను పల్లి శాస నమున( గొంతవా ; 

సియున్నాండను, చరిత) కారు లిదివజుకు దీని నెజబుంగుదురు. 

పొట్టపాటి తామ్రశాసనము, 

వా శ, 1880 సర్వధారి సంవత్సరమంటే యాశ్వయు 

జామావాన్యా సూర్యోపరాగపుణ్యకాలమంటే చెద్దకోమటి 

వేమారెడ్డి పొట్లపా we చివిపాటి రామభది 

సోమయాజులకు నగిసహో కరీకరించి చానముేసినప్పుడు నెల 

ప. ఆశాసన మిప్పుడు దొరక లేమ. దానినిగూర్చి 

పోచ్య చ్యలిఖతేవు_స్ట సకశాలభో సీక్రిందిని లేఖన మున్నది; 

కళల్రశీర్ర ల్ రికార్డు వాల్యూం నెం తి రు పేజీ 553. 

పొట్లపాటి అగ్ళహారం సంతు నాదెండ్ల సర్కారు 

మృత్తుజాంనగరు తాలూశే స త్తినేపల్లి. 

శ్రీమద్యజనయాజన అధ్యయన అధ్యాపక దానపి 
ఖిగ9వా షట్క_ర్మునిరతులైన ఆప స్తంబసూతులున్ను యజు 
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శాఖాధ్యాయులున్ను అయిన భార ద్యాజగే శోద్భవులు 

న్ను అయిన విశిపాటి రామభ ద(సోమయాజులు గారు బహ 

తపస్పంపన్నులున్ను బహ్మవిద్వాంసులున్న అయి వుందురు 

గనుక వీరిని పూజించి వీరికి అచందార్క_స్థాయిగాను యో 

పొట్లపాడు _అప్ట్రభోగ సహితంగాను అగిహారంచేసి స్త 

ప్పిశ్రీ శకవరువంబులు ౧౩౩౦ (4. D. 1405) అగు నేటి 

సర్వధారినామసంవత్సర ఆశ్వీజ బ ౩౦ లు నూర్యగిహణ: 
కాలమందు కృవ్ల చేణ్యా నదీతీర మందు శిమతు కోమటి వేమయ 

"రెడ్డింగారు విశ్ వాటి రామభద్యనోమయాజులుగారికి సహిర 

_ణ్యోదక దానధారాపూర్వకంగాను ధారాగహీతం చేసిరిగనుక 

రామభ దిసోమయాజులుంగారు, యిీస్థలమందు కుటుంబ 

యుక్తముగా అగ్నిహారాతిములతోగూడా యాగామంలో 

ప్రవేశించి గృవానిర్మాణములు చేసికొని యాగాద్యనుష్టానాది 

సత్కీ_! యలు చేసుకుంటూ నిరతాన్నదానపరులయి పయిని 

వొసిన కోమటి వేమా రెడ్డిగారున్ను, ఏరితమ్ములయిన రాజన 

వేమన రెడ్డిగారున్ను శా ౧9౪-౨ (1420)శకంవరకు పిభుత్వం 

చేసినవరకు రామభ దిసోమయాజులుగారు అనుభవించినారు.” 

ఫీరంగిపురపు శీలాశాసనము, 

శా 1981 విరోధి ఫాల్గుణ బహుళ ద్వితీయ నాండు పెద్ద 

కోమటి వేముభూ పాలుని భార్యయును, ఛాన్యవాటేపు రాధిపతి 
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యగు గన్నభూపాలుని కువూస్తైయు నగు సూరమాంబ త్ర 

వ్వించిన సంతానసాగరమను తటాకము ప్రతిస్టోత్ప్చవ 

మున రచింపంబడినది, శ్రీ నాథకృతే శాసనము లన్నింటిలో 

నిది గ బంద సంతానసముదవర్శ నముగా నున్న 

సంస్కృతేళ్లోగ ములు మిక్కిలి పోఢములై యున్నవి చివర 

దటాకనిర్మాణమును గీర్హించు సంస్కృత భారతక్లోకములు 

మూ: డుదా హరింపణబడినని. పురాణోతిహాసము లాతనికి సమ్యు 

క్చరిచితేముల'", యెణుంగవలయును, కడపట ముచ్చటంగూర్చు 

సీసపద్యములు మూండు చెవ్పినా(డు, శాసనములయందు(గూడ 

సీసపద్యములనే రచించుట యాతని కాపద్య ములపైంగల్లు ని 

మానమును దెలుపుచున్నది. మజీయు “నుభయ భా పూక విత్వే 

పి'యోగ కశలు”నని హరవిలాసమున 6 జెప్పికొన్న సంస్కృతభా 

పాకవితాకొశల్యము నిందలి సంస్కృృతళ్ళొక ములు రాజ్ధాంతిక 

రించుచున్న వి. ఈశాసనమును శ్రీ జయంతి రామయ్యపంతులు 

గారు ఆంధ్బోసాహిత్య పరివత్సత్సోక భో సవిమర్శముగా వెల్లడించి 

నారు, విశేవము లక్క_డ చూడందగును. 

నంద యూరు తామి)శాసనము: శా, 1883. 

ఈశొసనమును నొ త్తగా ఇాసనపరికోధకులప్రియత్న 

మున బయల్పడిన బే. బాపట్ల తాలూకా కోడి తాడిపలజ్తుగామ 

మున దొరకినది. ఇంతవజ కిది ముదితెము కాలేదు, ఇది శాక 
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1898 అగు ఖరసంవత్సర మాగశిర శుద్ధ తృకూాదకీ ధనుస్పంకి 9 

వారగా వుణ్య కాలమున జెదక నటి చేమఘాపాలునియగ పోర 

ప్రదాన సందర్శ మున వెలయింపంబడీనది 
భి 

పితిగిహీత;---శక, 1826 అగు కలవాములశాసన 

మున 'బ్రతిగహీతగా నున్న "పెద్ది యజ యే యిక్కు_డంగూడ? 

బ్రతిగహితే. ద త్రాగ]హోర ముఃాకొండవాడనీమునుగల సంద 

మూరుగాొమము, గామసీనూాచివ్నా ములు 'తెల్లున నున్నవిం 

తేక్కి_నది సంస్కృ్భృతిక్తాక రూపము, శాసనకృతిక్ ర్త విద్యాధినా! 

శ్రీనాథుడు, 

అలపాడు తాముశోసనము: శా. శ, 1884. 

ఇది శా, శ, 1884 అగు నందనసంవత్సర మాఘ 

బహుళమున శివరాతిదినమున( (సూర్యగ్రహణ సమయ 

మున?) బెద్దథోమటి. వేమభూపాలు. డగ0హార దానము 

చేయుసందర్భమున నెల కొల్పంబడి కది, 

పితిగిహీత;---విద్యావిహారభూమియగు _ మాధవా 
ర్యుని పిపౌత్తుండు) వేదాదివీద్యలకు జన్మమందిరమగు గుండ 
యార్యుని పౌత్తు9డు; శాపానుగ్ళవాదక్షు(డు; లతీర్ణనరి 

సింహ మంతే సిద్ధుడు; సక లకవిసార్వభాముండు నగు మాధథ 
వార్యుని పుత్రుడు; భార ద్యాజనోతు)ండు; విద్యావినయాన్ని 

తుడు వి శ్వేళ్వన విద్వాంసుడు, ద త్తాగ్రహార ము: -—వైలనా 
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టిలోం దుంగభ దా్రతీర స్థమగు నాలపా డనుగామము. 

ఇాసనకృతికర్హ పాాావీద్యాధికారి శ్రీనాథుండె. వి న్యాశ్వర భట్లా 

రకు డియగిహారమును బడసి యపండే విశిష బా్మోిహుణు 
అ Sr Ia 

లకు. దనవంతుగాక మిగిలి నగా)మము నణువది పాళ్ళుగాం 

' ఖఎచియిచ్చెను. వారి పెళ్ళు, భాగములసంఖ్య కలదు. ఈసొసన 

మిదివజకు ముదితేముకాదు. దీనిమరాలము చెబ్నపురి 'మూ 
/ ల 

జియములో నున్నది. 

జో లయ ౧౦౩ 5 ఆ అజ జగద వ 
ఈ 'శౌసనము న. గి 'తిగహంతెగానున్న ణి 8 

భట్టారకుండు చమ క్కాాక చ దిశా కారు డగునా? అతంధును 

భార ద్వాజగోతు 2 పషష్షప"కి రణమున నాతిసంగార్చి చూడం 
(© 

దగును, 

పుల్లఎబోడు కీలాఫాససము.; నొ శ 198 

ఈశాసన మమోనా జూదునకు నిశా న్యపుంబీక్క నున్న 

పుల్లరిబోడుకొండపడమటి వె పునం గలదు. ఇ. 188] వికృతి 

వత్సేరమునం దనతల్లి సూరాంబచేం దివ్వింపయిడిన సంతాన 

సాగరమను చెబువునకు నిటివసతిం గల్పింపలా. బెదళోమటి 

చేమభూ ఫాలునికు మారుండగు రాచవేమారెడ్డి “జగనొబ్బ గండ 

కాలువాయనుపేరం గాలువను ద్రవ్వించెను ఆ సందర్భమున న్ 

శాసనము చెక్క_ంబడినది, విషయ మంతగొప్పదికాకపోవుట 

చేతనో రాచవేమనయెడ ననాదరము చేతనో, లేక యాత డప్ప 
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శాసనములవలెంగాక లఘువుగా నొకసీసపద్యముతో ముగించి 

నాండు, శొసనావసానమున (శ్రీ నా థకృతి” యనికలదు. 

రుదోవరము తామ్రశాసనము: శాక, 181. 

ఇది శా. 1841 అగు వికారిసంవత్సేర మార్లశిరమున 

ధనుస్సు కిమణపుణ్య కాలమున, 'బెదకోమటి వేమభూ వాలుండు 

రుదవ) మనుగా్రామమును దానము చేయు సందర్భ మున నల. 

కొల్పంబడినది. 

పితిగ ఏహితవ-ాఇదివణకు! గల్యవాముల నందమూర 

శఛాసనములందు: బృోతిగోహీతే గానుండి న సెద్దితజకుమారుం 

డును గగగాధిరజ్యాతిషుకుని యగ జు(డును నగు రామచంది 

జ్యూతిపికుండు, దశ్తాగహారమున ముప్పదిమూ(గుపా శీతం 

డును, మిగిలినభాగములు మటేీకొందటును బుచ్చుకొొనిరి. వాస 

నకృతిక ర్త _ విద్యాధికారి శ్రీనాథుండే, ఈశాసనముగూడ 

సంస్కృృతిన్లో: రూపమే, ' 

మూల:గూర మృకొండమిోంది వఛాసనము, 

ఈశాసన మసమగ ముగా నున్నట్టున్న ది. రచ్చింపయబడి 

నకాలము నాకు బెలిసినదికాదు, వీరంగిపురవు శిలాశాస 

నమున కించుక ముంచు వెనుకలుగా నుండు ననుకో నెదరు. 

"వేమభూపాలు(డు . మూలగూరమ్మకు శా, 1203 నల 
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వత్సర మాఘపూర్ణిమనాండు ధారవోసియిచ్చిన పడిదరమ్ము 

మూలలసార్కు పలకలూరు అను గ్యామములకు నటుతర్యాతే . 

ముప్పది యేండ్లకు రాజ్యమునకు వచ్చిన మన పెదకోమటి 

చవేమభూపాలు(డు సర్భకరపకిహారముగా సా నగా 

మ & గ్ సన్ నార ఆ [ సరం రె సొష్టభోగముగా సర్వ కాలమును నర్వమావ్యతే (i ర్వదు౨ 

'బాలాయీానాం) దయచెసి మూలం(సహారమ్మకు గుడ్ ముం 

కారమును నిర్మించినసందర్భమున నెలయింపంబడినది, 

-చెండునీ సపద్య ములు- పద్యములత ర్వాత. గొంతవచన మున్న 

ట్టు తేలియుచున్నది ఈశాసనముపితిని శ) ల జయంతి రాము 

వ చ ప సు. నేను కయి? వొంటిని, శాసనథిలను 

బిస్త్ శోధించి విశేషములు నిర ర్ల యింపవచ్చు ననుహొ ఇదను, 

పెదకోమటి వెముని కాశీయాతి, 

సెదకోమటి వేమారెడ్డి కోర్ ర్రీయాత్ళ చేసినాండనుటకుం 

. గొన్ని యాధారములు టి. వేమభాపాలచరితమును సం. 

స్కృృతగద్యప')బ-ధ మున సాతీండు దిగ్యిజయార్థ మా సేతుళ్లీతా 

చలము యాకచేసినట్టు సఏశోవముగా వర్ల నమున్న ది, ఆగం 

థమునందున్న పిథానవిషయ మే యది. పెదకోమటి వేమా 

రడి శాసనములందుముగహాడ: గొన్నంట నిట్టి ప్రశంస కలదు: 
ne ర 

శో శీఢైలే సి స్థిరయాలతా ముపగతా వృద్దిం కుమారాచలే 

వ తలి (పతొనసు షమా సింహావ శేం[ే తెత్రః, 
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శ్రీకూశ్మే పురుషో శ్లిమే కుసుమితా యద్దర్మకీ గతా 

కాశ్యాం విశ్వపతేః పురః ఫలపతీ నితోోపవారో చితమ్. ౫ 

“పెదకోమటి వేమా రెడ్డికీర్తిలత శీిశ్రైలమున స్థిరమూ 

._ అమె కుమూరాచలమున లల పంఛారామములందును, 

సింహాచలమునను' బందిరియ భ్రి, శ్రీకరార్షమం నను బురుజో తేమ 

మునను బుష్పించి కాగితో నిత్య దై వేద్య 

బున కుచితముగా ఫలించెను.”, అని పయిరీ న్లో కమునకర్ణము. 

అనయా  బెదళోమటి వేమా రెడ్డి పయిస్థలములందు 

ధర్మములు చే సె నన్నమాట! కస్థలములు కిమముగాం గాశ్టీ 

నూూర్గమున నున్నవి, కస్థలములందు దానధర్మములు చేయుట 

కాత. డక్క_డకు వెళ్లి యుండవలెను, కారిలో విశ్వనాథు 

సు నిత్య నై వేద్యమునిమిత్త మేదో దానము చేసినాండంట, 

పయిశ్లోక ము "పెదళోమటి వేవూ రెడ్డి భార్య సూరాంబ 'నిలయిం 

చిన ఫిరంగిపురపుశాసనమున (శా, శ, 1B81)నః గలదు, త లేర్వా 

లిదగు రుదవరశాస సనమునను గలదు. కావున నౌకా? ఫీయాతి , 

ఇ, 1880 & బూర్వమున నాతండు చేసినట్లు "లేలుచున్న ది. 

అకాలమున. గాశీయాతియనలా నట్టిరాజులకు నించుమించు 

సంవత్సర కాలము పట్టునట్టిది యగును. శ్రీసాథక వీశ్వరుండు 

గూడ నప్పుడు వేమభూపాలునితోం గాశి కరిగియుండునని నేను 

దలంచుచున్నాను, కాశీఖండరచనాభిమానమున్సు నందలి కాళీ 

పన్ని చేశ వర్ల నావిశేసములును బయియూవాకు స్ఫోరకములుం 
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ఈకింది క్లోకముగూాడ నాతనికాళీరా మేశ్వరయాతిను డెలపు 

“చున్నది: 

క్ల శ్లో కా వేర్యాం తిరిప్రరాంతశే జయపునే కాకీపుశకే గోకులే 

పంవారామపరీషు పట్టసపుకే మార్క ండశంభోః ఫ్ర రే, 

నంగాసాగరసంగ మేపు నిరతం (శ్రీకొండ వీటీపుశే 

చాళుక్యామయు తాన్న దాననిరత శ్రీ) వేమభూపప్ఫభుః.”” 

జఇజదకోవమటి వేమా శెడ్ యిక్క_ట్లులు, 
యు లి 

రాజము హేందవర మున రాజ్య మేలుచున్న కాటయ వే 

యనతోను నల్లాడ 'వేనువీర భదా) రెడ్లతోను మన కోమటి వేమా 

రెడ్డికి బ్రబలవిరో ధమ య్యెను. వా రీతనితోం బోరాడి కొంత 

"రాజ్య భ'గమును గోదావరీతీరగత ము నాక 9మించుకొనిరి, 

"రాచకొండ వెలమ రాజుల శత్ఫుత్వు మంతీ కొంశును బలివ్షమై 

మిక్కిలి యిక్క_ట్ల్టులు_గలిగించుచుండెను. మాదయలింగ 

.మనేనితో వివాదము  దుర్భరముగా నుండెను. ఒకపిక్క 

విద్యానగ ర విభువులతో ౮హాడ విరోధ మున్నట్టున్నది. ఈ 

క్రిందిపద్యమున కర్గసందర్భ మేమో స్పష్టముగాం దెలియదు ఫి థి క 
గాని పెదకోమటి నేమారెడి యిక్క_ట్లు నెటింగించుచున్న ది: 

% (వ) 

కీ ఆవెంప నుద్దండ (?) అన వేమపురమను 

_గామంబు తోరణకట్టి లేని 

భరణికోటనుగల్లు ధనధాన్య వస్తువు 

అరికట్టుకొని చూటి లాడిశేని 
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మునుకిొని యఫీమానముద్ద భక్షింపంగ 

సారెకం జేతులు సొంచిగేని 

ఆ భ్యంగన ముసేయు నన్న గారికించెచ్చు 

నూనెలో. జేతులు నూటిశేని 

కలగి శ తంల చేయ నఖాత్య మునకు 

నోర్చియుంటివి నీసొటి యర్వం లె 

సమదరిపువీర రాజ వేశ్యాభుజంగ! 

అతులబలభీము! "పెదకోమటన్న వేమ! 

ఈపద్యము పెదకోమటి వేమా రెడ్డి రాజ్యలాభ కాలము 

న గల్పినచిక్కు..లను సూచించునదియు. గావచ్చును. వెలు 

గోటివారివంశ చరిత్రల నుబట్ట చమూడంగాం వెదళోమటి వేమా 

"రెడ్డి మాదయలింగమనేనితోం బోరాడి యోశిపోయినట్టు 

తెలియుచున్నది. మాడయలింగమనేడు పెదకోమటివేమా 

రెడి నోడించుటయశకాక _శెడ్లవిజయాంకమగు సందికంత 
పోతురా జనుపేరి క టారినిగూడ( గొట్టుకొనిపో యెన:ట. "రేచర్ల 

వెలమురాజులలో మాదయలింగమనేండు నిస్పామాన్యస రాక్య 

ముందడుగా6 గీ ర్రింపంబడినాంకు, ఈకాలమునం గొండపిటి 

"రెడ్డిరాజ్యము ఛిన్న భిన్నము కాంజొచ్చెను, కొండవీటిరాజ్య ము 

రాజులకందబికుం గన్నెజ్ఞు గలిగించునదిగా నుండుటయే "కార 

ణము. “*ముగురురాజులకును మోహాంబుగలిగించు కొమరు. 

మించినవీడు కొండవీడు.” విద్యానగర ప్రభువులు, గజపతులు, 

రాజమహేంద౦వరఫు “రెడ్డి రాజులు, వెలుగోటి వెలమరాజుల్యు 
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నాల్లు పీక్కలనుండి తాశుచున్నప్పుడు పెదకోమటి వేమా" 

“రెడ్డికి రాజ్యనిర్వాహము క ష్టనాధ్యముగా నుంచెను, ఆతని 

కొడుకు రాచ వేమన రాజ్యకార్యములు చూదుచున్నను నంత 

సమర్థుండు గాకుం డెను, ఈ రాజ్యోపప్టవకాలమున శ్రీనాథుడు: 

కొండవీడు వీడినాడుగా(డు. శెడ్డిరాజ్ఞము నిల్యరించుటంఏం 

దీతని కభిమానము మెంకుగా నుండెను. కటారిని నోల్చోవుట 

రెడ్డిరాజాలకు రాజ్యమే కోల్పోవుట గా నుండెను. అదిలేక 

మణుల రాజ్యమును నిల్యరించుకొ నజాబమను నృభైర మున 

వారుండిరి, కులకమా గతమగు నాకటారిని మజల6ం దవుకడ 

కు. జేర్నుకొనుటక వారికి; బరాక్ మము వాలకుం చెను, 

దేవరకొండ పయాణము, 

శ్రీనాథక ఏీశ్వరునిం గోరిరి. 'దేశాభిమానము, రాజ్యా 

భిమానము, పిభుభ క్రి కవిత్వదర్పము పేలేపంగా శ్రీనాథుం 

డాకటారిని గొని తెచ్చుటకయి "దేవరకొండలో రాజ్య మేలు 

చున్న మాదయలింగమనేనిని దర్శింప నరిగాను, శొనాథునివంటి 

మహాకవి వచ్చినప్పుడు లింగచునేండేమి! సింగమనే-డేమి! యెవ్వ 

రయినను సినయవిభేయతలు చూపుట తమపాఖ్యాతికి వన్నె 

వెట్టుొనుటయెగచా! అదిగాక తమ ప్రత్యర్థి రాజు లదగ్గజు నాస్థా 

నక వీశ్వరుండుగానున్న యుద్దండపండితుండు తమ్మూదర్శింప నరు 

గుదెంచుట తమశెంతయు. బ్రతిష్టానవా మను కుతూహాలముతో 
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నా లింగమునే. డాతని నెంతో బహుమానించను, శ్రీ నాభుః 

జాతనిం బొగడను: 

సీ జగనొబ్బగండాంక! 'సంగామనిశ్ళంక' 

ox! 

అఖిలకోటలగొంగ! యరిరాయమద భంగ! 

మేలందు ధరణీశ మోనజాల! 

మూరురాయరగండ! మురియ రాజులమిండ! 

'యభివృద్ది రాయచాహా త్తమల్ల! 
ఘనగాయగో వాళ! కామినీ పాంచాల! 

బర్గిహ్మాయు శశివంశపరళు రాము! 

శీ] దండివిరుదులసుర తొణీ గుండెచగసల] 

బళిర! యల్హయ వేముని పగరమిండ! 

రమణమించిన మేదినీరావువికుద] 

సంగరాటోప! మాదయలింగభూప! 

శ్రీనాథుండు శతుంపక్త మువదలి తన్ను మెచ్చినందుల శ్రే 

బింగమనే డత్యం తానంద భరితుండై వలసిన వాంఛితము కోరు 

మని వేండుకొ నెను. రాజ్యమో ధనమో యాచించు నను 
వొనెనంట, సామ్విహ్మతెకపరాయణతతో వచ్చిన మనకవి రాజు 

కటారినే వేండెను, దాని నొక విజయపిళ స్తిచిహ్న ముగా 

భద్ళపణి చుకొన్న వాండయ్యు నాతండు కవితావముహిమకు గట్టు 

వడి భొనాథునిస్వామిహితతత్పరత కచ్చెరువందుచు నిచ్చి వేసె 
ను. ఈవివయమను వెల్లోటివారివంశ చరిత) లేగాక నాగన్న జితీ 

పరిణయమను ప్రబంధ ముకూడం బ్రశంసించు చున్నది; 
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మ. ధనరాజ్యంబులుమాని "నెమ్మది. బమోదంబంది తన్హోరున 

ట్రి నృపాలాగ ఏ9 ణీకేర్కి_ తీర్చుట కకుంకీభూత చేతస్కు (డె 

చని సాధించినసక్కే_విపవరు రాజన్యాగ 9ణీమాన్యు నేం 

బణులింతుకా బహు-తెవసంగదితే శుంభద్దాభు (శ్రీ నాభునికా, 

శ్రీనాథుడు కటారిని గొండపీటికి నొనివచ్చెను. పెద 

కోమటి వేమా రెడ్డి శాసనములు క్ట, 1420 కం దర్వాత లేవు 

ఆత. డిర్వది యేండ్లు పరిపాలించినట్టు దండకవిలె, _కెఫియతుY 

ఇాటుపద్యము చెప్పుచున్నవి. శాసనము లీయర్థమాను స్థిర 

పటుచుచున్న వి. కానన కీ. 1400, 1408 నడుమ రాజ్యము 

నకువచ్చిన యాతేండు 1420 లో జనిపోయెనని తలంసందగును.- 

రాచ వేమన, 

పెదకోమటి వేమా రెడ్డితర్వాత రాజ్యమున నాతని 

కుమారు(డు రాచవేమస వచ్చెను. ఈతనిపాలనకాలము నా 

లుగువల్సేరములుమాత్ళ మే యని _కెఫియతు, చాటువు, చెప్పు 

చున్నవి, పో్రోలయ వేమననాంటనుండియు. ధర్మోదర్క_ముగా 

బెంపుగనుచున్న రెడ్డిరాజ్య మున కుం చెడ్డ కాలమై రాజ్యమేల 

వచ్చిన యాళాచ వేమన తనజాష్ట్రము కారణముగాం దనతో 

'రాజ్యమునుగూడ _ వినాశపజుచుకొనిషోయెనని దండక విల 

_నఫీయతు మొదలగు ప్రాచీన లేఖములు చెప్పుచున్నవి, కొండ. 

ఏటి ెడ్డిరాజ్య మిోనా;టితో. గూలిపోయినది, 



శృంగార శం నాథ ము, 

చతుర్ధప్రక 6 వరః 
Pp 

మీ కెడ్డిరాజ్యం బంతరించె మికులు దూర 
en 

చేశ సంస్థితులం (పౌర్టిపందొడంి 

రొండె గో బేశాటనం పండితీమి త తాల 

యినిసూ క్ని (పౌథవిద్యా వయోఖి 

రయోగమ్ము "నెసకొల్చె నొందడె, శిష్యులతొ గృ 

హామువీడి “పెక్కు, బేళశములు తిరిగి 
అల్ అదో ఆరి $ యా ప్తమి|తులకోర్కి_ హారవిలాసము భీమ 

ఖిండమ్ము నని కృతుల్ కెండు నింక 

గ్ జూటువులు పెక్కు. రచియించి, స్వర్గ పాత 

భోజన మ్ము లం కసూరి బుగబుగలంను 
అలీ 

గుదుర సుదురాపసచానందపదవి€ గనిన 

నుకవిజశవిధేయుని సముక్సుకతం దలంయం, 

కొండవీటి విప్లవము. 

నచ వేకుకను జలే కడ కేర్చిరని దండక్టవిలి, చెప్ప 
_యన్నది.అతండు చనిపోయిన తర్వాత గటకముననుండిన 

“లాంగూలగ జపతి శ, 1420 నుండి 1481 దాం గాండవీడు 

పరిపాలించెననియు నాతడు పెదమూాలెంళోట, చినమాలెం 

కోటయని చెండుకోటలను .గొండవీటః గట్టంచినాండనియు. 
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గొండపటికై ఫియతులో. గలదు. లాంగూలగజపతికి. దర్యా 

త విద్యానగర ప్రభువు పితాపదేవ రాయ డిర్వదినాల్లు సం 

వత్సరములు పరిపాలించెసనియు శ. 1877 నుండీ మరలం గట 

కమునుండి వచ్చి క వీలేశ్వర గజపతి పరిపాలించెననియు నందు 

గలదు. ఇది యిశ్రుయని నిశ్చయ ముగాః జెప్పుట కాధార 

ములు కానరావు. కాని “రెడ్డ వొ జ్జైక రాట రాజ్యములు” అని 

'పితీతిక లదు. ముందు 'రెడ్డిరాబ్యమునుు దర్వాతీ నొడ్జెరాజ్య 

మున్సు బివపం గళ్లాట రాజ్యమును, సంధి)దేశమున వర్తిల్లై నను 

టకు మోంది నానుడి విననచ్చుచున్నది. రాఛవేమన చనిపో 

యినత గ్వాతీ నల్చ్పకాలము విద్యానగర ప్రభువులు కొండ 

వీటి రాజ్యమును లోణబుచుకొని వాలించుట వా స్తవమయి 

యుండవచ్చును. శ, 1శి44 లో గుంటూరుతాలుకాలోని మాది 

పాడులో ప్రౌఢ రాయల ఇాసనమున్నది శ. 1870 కి. దర్వా 

తల గవిలేశ్వరగజపతి యుదయగిరివిపంగల యంధి) దేశ 

మును బరిపాలించుట విస్పష్టవిషయ ము. రాచ వేమన యనం 

తరము కొల(దికాలము సొండవిడు పొలించినవాండుగా: గైఫీ 

యతులోం జెప్పణుడిన లాంగూలగ జపతినిగూర్చి విశేషములు 

నే నెబుగజూలకున్నాండను. శక, 1885 లో కవి లేశ్వరగజ 

పథి యంధి) దేశ మును శ్రాలించుచున్నట్టు బెజవాడ ఇెసనమం 

దు తత) స్వరాజ్యమభ్య తు కొండపల్లీ స్థలాన్త శే' ఇత్యాదిగా 
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నున్నది. ఇట్టు కొండవీడు పలువురు పాలకులపాల ము జెడుటను 

గూర్చి శీనాథు(జే కాంబోలును చాటువును జేవ్పీనాండు; 

చ, అలుగు లవెన్ని యేటికిసి 4 నంచిత మైన విళాలభూమి వెం 

గలంగు అవెన్ని పామునకు6 శ గానలవెంబడి సంచరించు నా 

పులంంగన ెన్ని వృక్షములం, + పొల్బువహీంచిశ భూధరాళిలా* 

నెలు(గున శెన్ని తోమములు, + చేలికలందటు కొండవీటికిళా, 

మహాభోగముల ననుభవించినాు. విద్యాధికారిగా 

నున్నాడు. అనేకల కగహోరాది సమ్మానములం జేయించి: 

నాండు, తాను (సుకవితా యద్యసి రా జ్యెనకిమ్మని యూర 

కున్నా(డు. విప్త్లవముపాలయిన కొండపీట నిప్పుడు కూర్చుం' 

డిన లాభము లేదయ్యాను. వద్యావయోవినోదములు చేశా 

టనమునకు బయలుదేర దిసినవి. వెంట శివ్యసంఘ ముండె 

డిది, తనకు. బరిచితులయి, గొప్పపదవులందున్న వారిని గొంద 

టిని జూడను గొండవీడు వీడినా(డు. దక్షిణ బేశపియూణము, 

హరవలాసరచనమ్యు తవ్వాత రాజమహేందివరమున బెండ 

పూయి యన్న మంత్రయాశ యము, భీముఖండరచనము మొడ 

లగునవి యీకాలమున జరిగినవి. క్ర 1424 తర్వాత నించు 

మించుగాం బదిసంవత్సరము లిట్టి పర్యటనపర్యుత్చుకతతో 

(శ్రీ సాధు డున్నా(డు. 
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కాంచీపాయాణము. 

(శ్రీన' థు డీకాలముననే కాంచీప్రరమ.స కరిగినాండని 
నేను దలంచుచున్నా (డను. పంచవింశ తివళ్సర ములనుండి 

తనకు. బరిచితుండును, గోటీశ్యరుండును, నై వావారసంపన్ను. 

డును దాతయునగు నవచి తిప్పయ కాంచీవుర వాసియను 
విషయము నీవణే నిరూవించితిని. శ్రీనాథునివిగా మూరెళ్ల, 

నెల్లూరు సీమల నః గూర్చి చాొటుపడ్యములును గింవదంతులును 

గొన్నికలవు. అందు వాస్తవము కొంతయు, నారోవితము 

కొంతియు నయియుండును. కాంచీపియాణ సమయమున 

మారమగుటచే నక్కడక్కడ నాంగుచు నాతండు వెళ్ళియుండ 

వచ్చును, ఆచాటుపద్యర చనాదు లాసముయుముూన సండర్భించి 

నవి కా(దగును. ఆపద్య ములను జా టుపద్యమణిమంజకిలో 

జూడం దగును, 

హరవిలాసము, 

ఇది యడాశ్యాసముల పిగంధము. హరవిలాసమను 

సంస్కృతీగింథ మొకటి కలదుగాని దానికి దీనికి సంబంధము 

లేదు. సంస్కృత గఫంథమ న శీది పరివ ర్హనముగాదు. సిరియాల 

చరితము _పార్యతీపరిణయమా, దారుకావనవిహారమ్ము 

హాలాహాలభ క్షణము, కిరా తార్ధుసీయము నను శివకథలను 

గైకొని శ్రీనాథుడు స్వతంతిముగా నీ గ్రంథమును రచించి 
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నాయ. కాలిదాస భారవిపాభృతుల కువూరసంభవ, కిరా 

'తార్జునీయాదులందలి శ్లోకములు కొన్నిటి కిందుం దెల్లుపద్య 

ము లున్నవి. హారవిలాసమున( గృతిపతిహపుశంసయు. గృతి 

కర్ర ఎ్రప్ళకేంసయు నిట్లున్న ది: 

“జంబూద్వీపమండలీ మకుట మండనాయమానంబగు 

కొండపీ( ass ల కాధిష్టి తాష్టాదళ ద్వీ పాంత రాళుండును నగు 

కొమరగిరిభూ పాలునల స నాందోలళి కాచ్చత) చామర తురంగ 

భదివీఠాది రాజ్యచిహ్నాంబులు వడస్సి, యామ్మహా రాజునకు6 

బ్రతివత్సరంబును సంవత్సరో (వసంతో?) త్పవంబు ౪6 గస్తూరీ 

కుంకుమసంకుముదక ర్పూర హీ మాంబుకాలాగురుగంధసార పి) 

థాసంబు లగు సుగంధ ద్రవ్యంబులొడ హార్చియు. జీవి సింహా 

భతవాబి హురుమంజి జోణంగి (వభృతి నానాద్వీపనగరా 

క రంబులు ధనక నక నస్తువాహ నమాణిక్యగాణిక్యంబులు 'చెప్పిం 

చియు6 గవినెగమిక వాదినాంశిక వె తాళికాదులగు న భనల 

బులకు సర్భంబుల గుప్పించియు ధీరుండన, నుదారుండన్క సదా 

బారుండన భువనవిఖ్యాతిగ్లై గొని యొప్పు నవచితిప్పప్సభుం 

డొక్కనాం డాస్థానమండపంబున సుఖో పవిష్టుం డై; =” 

పీ కమలనాభునిపౌత్రు. గవితామహా రాజ్య 

భ్మదాసనారూఢుం బరమపుణ్యు6 

బాతు నాప్సస్తంబసూతు భారద్వాజ 

గో కు సజ్జనమ్మి తుం గులపవి; కు 
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ఫీమాంబి కామారనామాత్యనందను 

నఖిలపురాణవిద్యా| పవీణు 

నధ్వర్య వేదళాఖాధీతినిష్టాతు 

నంధ9 భాసా నె ష ఛాబ్దభవుని 
శి నుభయభా సాక విత్య పయోగకుళణ 

చాలసఖు గారవించి 'తాళ్సర్య మొప్ప 

నవచి చేవయ, తిపురారి యక్ష రాజు 

హీతమితోక్షులు వెలయంగ నిట్టులనియె: 

శ, కంటిని వ సంక్ 

వింటి. బురాణములు"పక్కు విశ్ళయువొగడకా 

మంటి బహువత్సీరంబులం 

గొంటి యశోధనము సుకవికళోటి నుతింపకా, 

గ అగమజ్ఞాననిధిని తత్వార్గఖనిని 

బహుపురాణజ్ఞుడవు శుభ భ వ్యమతివి 

బాలసఖుడవు శవ పబంధ ముక టి 

యివధరింపుము నాపేర నంకీత ముగ, 

హరవిలాసర చనావిషయమునుగూర్చి శృంగారనై వధ 

రచనాకాలపిశంసలో. గొంతవ్యాసితిని. హరవిలాసము రచిం 

చుచు శ్రీనాథుం డవచితిప్పయ యాదరానురోధమున' గాంచి 

పట్టణమునం గొన్ని మూసములుంజెనసి నిశ్చయించుట కుపపత్తు 

లు కలవు, కృత్యవతరణిక సిరియాలకథ యాతని కాంచీపరి 
చయమును చెలుపుచున్నవి. మజియుం గాశీఖండమందలిదగు 

నీక్రిందిపద్యము, శ్రీనాథుండు కాంచీవురమున వసించినప్పుడు 
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ఇెవ్పిన చాటుధారయన(గగును. సీ, ముడువంగ నేర్తురు మూల 

డా పటి రాం జకుర బంధము లీంగ జీరువాజు............ కంచి 

యరవత లసమాసుఖడలతలు. 

పద్యమునకుం గాశీఖండమునం. బిసక్షిలేదు, 
అడ సా 9 ర స స కా? ష్ సంస్కృత కానీఖండమున నిట్టివర్ణ నము లేదు కాంతి? యను 

స్రురమునకు( దీర్ణయా తాపరు(డు శివశర్శ పోయిన ట్టందుం 
థి లు 

గలదు. ఆశివశర్శ కిట్టిశృంగారవిషయ మపసక్షము. అట్టిచో, 
లు అలి లు 

లీనా థు డీపద్యము ననుచితముగా నసంగతముగాం జేర్చు 

టక్కు తాను మున్ను రచించిన మంచిపద్యము విడిగానున్న చో. 

జెడిపోవునన్న లోభమే కారణమని తలంచుచున్నాండను, 

శ్రీనాథ్డునిదిగా నీరంగపుర రాజవీధి విహారవగ్ల నపద్య మొకటి 

ణాటుథారగలదు. అది శ్రీనాథునిదే యగునేని యాతం డక్క. 

డికియాడ వెళ్ళిన వాండగును. 

“వింహవిక ) మపషటణ జివుండయిన వావాణసటిక్ అవ 
7 (2) జం రి 

సెట్టి వమారు(డు. ఈతండు ఫ్రీపర్వతము నకు సోపానములు 

కట్టించిన "రెడ్డి వేమనృపాలునకు( బాపయిన వాడు. రాము 

నాథ యోగీశ్వరుని శిష్యుడు. అవచిసెట్టికి నూచాంబయను 

భార్యయందు దిపురార్కి తిరుమలనాథుండ్కు చామసెట్టి యను 
మయూనవురుపు తులు జనియించిరి, వీరిలో. బెద్దవాండగు (త్రిపురాంత 
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కుండే హరవిలాసకృతికి భర్త. ఈతండుు నీతనిపెద్దతమ్ము:డు తిరు 

మలనాథ సెట్టియు, హరిహర రాయండు, ఫీరోజిపషూపహా, గజపతిరా 

జు మెచ్చునట్లు కొండవిటి రెడ్డరాజగు కుమారగిరిభూ పాలుని 

వసంతోత్పపములనునిర్వహించుచుం డెడివారు, రెండ వతమ్ముండు 

వామి సెట్టి పంజూబునుఎడి కరూ ృరపుంజెట్లు, జలనోగినుండీ బంగారు 

మొలకలు సింహళమునుండి మదపు కేన్లుల్కు హురుమంజినుండి 

గుజ్జములు, గోవనుండీ జవ్వాజి, ఆపనుండి యాణిము ల్తెములు, 

బోటనుండీ కస్తూరి, చీనినుండి యంబరములు తెచ్చు నుండెడి 

చాండు, వీరికి ద్వీపాంతరములతో నోడలమో౭ద వ్యాపారము 

జరుగుచుండెడిది. త్రొపురారికి అన్నమదేవి భార్య. మాచన్య 

విశ్వనాథుడు, చిసమల్లు అనువారు కుమారులు, ఈ తపు. 

-రారివంశేమున పూర్వులలో నొకడు కంచి యెకామేశ్ళరు 

నకు బాసాదములు కట్టించెరు. వేలకు కంచి వరదరాజ 

'సామిబొడ్డున బాలార్మ.మను మణినీ బొదిగిం చెను. ఇంకొక యను 

తిరువభ్ళూర మూఃడాముడల పొడవుగల తటాకము త్రవ్వి 

చెను. మజీయు నొకడు కావేరిని గట్టించెను. ఈ వైశ్యులు 

చిజుతొండ నంబివంళ్యులు, (శ్రీనాథక విసార్వభాము డీక్రవు 

రారి సెట్టికి బాలసఖు:డు. 

గద్యవిధము. 

శ్రీనాథుం డీహరవిలాసమున గద్యవిధము మార్చినాండుం 

శ్భంగా రనై పషధగద్యమున (సక లవిద్యాస నాథి పదము కలదు 
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ఇందు సుకవిజనవిజేయ పదము కలదు. దీనిత రాతి ఛీమఖండ 

మునంగూడ సీంసుకవిజనవిభఖేయ” పద మే యున్నది. అత ర్వాత. 

4గవినార్వభౌ మ” పదము కాశీఖండాదులందు. జేర్చుకొన్నాండు. 

శ్రీనాథుం డిట్లు దక్షిణ దేశప్యియాణము. జరివివచ్చినపి 

దప రాజమహేంద్భ్రవర పోంతేముల కరిగను. 

భీమఖండర చనము, 

“రెడ్డి రాజ్సము కొండవీట నొడ్డగిలబడిపోవుటయు, రాజ 

మహేందివగమున 'నెగుపుచెందుటయు నెజుకకందిన విష 

యమే గదా! క్ర, 1405 పాంతముల కే రాజమ హేందివర 

రాజ్యము 'వేర్చడి కొండవీటి రాజ్య మును విరోధించినది. 1424 

జాశం గొండవీటిరాజ్య ము కలదు, అంతవజకును శ్రీనాథు 

నకు రాజమ హేందవర రాజాశ )యము చేకూజ లేదు. 

అతండు కోరలేదు, కొండవీటి రెడ్డి రాజ్యము కూలినపీదపం 

గాంచెముకాలము కాంచ్యాది పిటేశ పియాగాదులశ c 

గడెపెనుం "రెడ్డ రాజ్యముపయి. 'బ్రమక లదు. రాజమహేంద) 

వర రాజాశ యము నపేశ్షించెను, బంధునవులున్ను రసికులు 

నగు నక్క_డి రాజమంత్ఫుల జూచెనుం శ్రీనాథుని దర్శనము 

వారికన్నులకుం బచ్చకప్పురమయ్యెను. వింతయేమి! అపుడు 

రాజమ హేందివర మేలుచున్న వేమవీరభదా రెడ్లకు మంత్రి 

తయ జండపూంయడీ యన్నామాత్యుండు శ్రీనాథునకు బంధు 
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జోటిలోనివాండే, ఆ చాంధవము శ్రీనాథునితాతయనగ కమల 

నాభునినాళ్లనుండీ యుండినది. దీనికి ద్యోతకము:--- 

కీ నినిపించినాండవు వేమభూపాబంన 

కఖిలపురాణ విద్యాగమములం 
కల్పించినాయవు శాఫపాకం మైన 

హర్ష వై షధకావ్య మంధర భాష 

భాష్టించినాండవు sad 

విద్యాపరీక్షణ చేళలంచి 

"వెద చల్గీనాయఉవు విశదకీ3 గ్పూరి 

కర్పూర ములు దిశాంగణఇముళంచు 

గీ. పాకనాటింటివాండవు బాంధవుండవు 

కమల నాభుని మనుమఃడ వమలమతివి 

నాకు నగృపసేయ మొక (పబంధంబు నీవు 

క లితేగుక౭ణ్య ! (శ్రీనాథ; నివరేణ్య! 

అ మశ్నానూత్యుుండు పమువిధమున శ్రనాథునిం 

గృతి కటాక్షి౦ఫుమని వేండెను, అ ట్లాతండు కృతి కోరునా,టికి 

గాటమయ వేమనయు నల్లాడ రెడ్డియు స్వర్శస్గులయిరి. కాటయ 

వేమన క్ర, 1416 నాటికే స్వర్షస్థుడయ్యెనని యీావటి కే 

వ్యోసియున్నా (డను, అల్లాడ శెడ్డి యటుతేర్యాత మజికొన్ని 

సంవత్సరములు జీవించినా(డు, వేమారెడ్డి తనతమ్ముని వీర 

భదారెడ్డి ననితల్లీభర్భృతాకారణముచే రాజ్యాభిషిక్తువిం 

జేస్మి తాను నిర్వకపరాకోమముతో సప్తమాజెములు 
9 
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మొదలగు మన్య దేశముల జయించ్చి సింసశది)పర్యంతసీ మగాం 

గల యంధమండలమును గైవసపఅచుకొని కాపాడుచుండె 

ను దొడ్డ రెడ్డి, యున్నా రెడ్డి యని మజి యిరువురుత ములు 

కూడంగూడీ మాడి రాజ్యూభివృద్ధి కారణ ములుగా నుండిీరి. 

అందు దొగ్డారెడ్డి నిశ్శంక కొమ్మునామాత్యు దుం శ్రీనాథుని 

as బోలునట్టు రచియించిన శివలీలావిలాస నును 

కృతికి బతియయినవాండు. పమ్షైస షేతుమున౦ దపమాచరిం 

చుచుండిన ఘోడెరాయ భీమేశ్వర స్వామిని ఏ రారాధించుచుం 

డిరి, అహమ్మాదుపాహా యను తురుష్క చక ఏవ _రిపాలనకాల 

మది? 

డు. అన్న్షయమం| తి శేఖరుం డహమ్మాదుషా సుర ధాజభూమిభృ 

త్సన్నిధికిన్ మదిన్ సముచితంబుగ వేమమహీసులేంద రా 

జ్యోన్నతి సంళతాభ్యుదయ మొందయగం బారసీభాపు (వానీనకా 

నన్ని లపండు వై యలరు6 గాకితేమందలి వర్లపద్గతుల్, 
— నీమఖండ ము. 

అహముదుపాహ్మా ఫిఫోజిపాహాకు దమ్ము(డు. ఈతే 

డు క్ర. 1422 నుండి 1485 వజకు రాజ్యమే'లెను, భీమఖండ 

రచనకాలము క్రి, 1480 అని తలంపందగును, ఈకాలమునకు 

శ్రీనాథుంకు పోఢనిర్భరవ కపరిపాకమున నుండెను. “| పౌఢ 

నిర్భరవయఃపరి పాకమున గొనియాడితి భీమునాయ కునిమహీ- 

మ”-(కాఠీఖండము). పొఢనిర్భరివ కిపరిపాక ముగల పోయ 



rt వ్ చతొర్థప్పుక రణము. [ఐల్ 

మించుమించుగా ముప్పది యెదునుండీ నలుబదియెబేండ్డ వయః 
0 ర ag) 

కాలమగును. నిండారు నారోగ్య భా గ్యముగలవా(డు : గాన 

శ్రీనాధుః డేయది యేండ్ల పోయమునుగూడ బాఢనిర్భర 

వయఃపరిఫాక కాలమని చెప్పుకొని యుండవచ్చుననుటనుగూడ 

ఆ పాగా స ష్ష్ CN నే జ ప్వుకొనవచ్చును. అంతకుమించిన వయస్సు నట్లనుట ఏరుద్ధ 

ము. భిమఖండమున చ భీ మేశ్వరపురాణమని నామాంతే 

రము, స్మా_ందప్రురాణము పంచాశ త్థండ ములలో నిది యొక్క 

టి. దా వారామముమో(ది యభిమానముచే శ్రీనాథుండే 

కలో సంస్కృతే (గ్ ంథమునుగూడ 6 గల్ప్సించెనని యొక కింవదంతిక లదు 

సత్యము - కాకపోవచ్చును. దాశ్రారామము, పలివెల వీఠికా 

శఫురము మొదలగు స్థలములవర్ష్మన మోగ4ంథ మున బారాణ్, 

కముగాం గాక చారికి కముగా స్వాభావిక ముగా నున్నది. 

మొదటి మగాడా శ్వాసములందు షీతీరు పరికింపందగును. మతి ' 

యు నాయస్థలనులం దనకు సమకూడిన యనుభనానందా 

దులు నెలికిదోచు కట్టు "పెక, పట్టులం గవనము రచించినా(డు. 
శ్రీనాథుని కవితాచకోరికను బంచారామములందును, బల్వెల 

యందును, వా ఢేందు బింబపతిబింబచంది) కా చమ తార 

ములు చూజఅలొసలి చొక్కించి దక్కంగాన్నపి, యావనము 

నిండారి పొంథమె సర్భర మై యాకాలమం దీతని నెన్నో యున్న 

తభోగముల ననుభవింపంజేసినది. రాజమహేంద౦ివరమున 
10 
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వీతని గొందజువిద్వాంసు లవగణించిరి గాటబోలుకు, ఎంత 

ఎవైదువ్యదర్సము గలవాండయినను శ్రీనాథుడు ప్రశాంత 

చిత్తుండై కాలము కడచినకొలందిని వినయసంప త్రి నెక్కు 

వగాం జూపుకొనుచునే వచ్చెను. గద్యమందలి ,సుకనిజనవి 

'భేయి పద మీయర్గ మున నొకసాధకము. శృంగార నై వథ 

గద్యమందలి సక లవిద్యాస నాథపదము మూసి హారవిలాస 

మందును, భీమఖండమందున్సు సుక్విజనవి భేయపద ము చేర్చు 

కొన్నాండని మున్నే చెప్పితిని. ఆంధ్యకవివర్ల్షము కృత్యవతర 

ణిక కొకయంగముగా గూరుచుచున్న కుకవినింద నీత డీభీమ 

ఖండమునను, శివరాత మహోాత్మ్య్యమునను దక్క మజీయె 

క్క_డను జేసినవాండుగాండు. ఈగంథములనేని యది చేర్చుట. 
కప్పటి యరసిక పండితుల మాత్సర్యము ' కారణము కాద 

గును, అస్థ్రలయెడ శ్రీనాథుః ఊంతయాదరము చూపువాడో 
పొన్ను పల్లి శాసనాదులందు. బితిగగిహీతలనుగూర్చి చేయ. 

బడిన పృశంసలు తెల్పుచున్నవి, లోకజ్ఞత, నిర్మత్సరత్క పి 
శాంతత్క _వెదువ్యదర్చము శీినాథు చెంకగా భూసించెనో 
యీూకిింది కుకవినింద ధ్వనించు చున్నది: 

గీ బోధ నుల్బంబు గర్వ మభ్యున్న తంబు 

శాంతి నిష్పచ్చరంబు మచ్చరము ఘనము 

కూపమండూకములుపో లె గెంచెమెటీ(గ 

పండితమ్మన్యు లైన వై తండీకులకుం 
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గీ నికబముననుండి (కుతిపుట నిష్టర యుగ 

* నడరి కాకులు బిట్టు పెద్దరచినష ప్ప 

డుడిగి రాయంచ “యూరక యుంటలెస్స 

సెంపరాకున్న "నెందేని. జకుటయొప్ప్య, 

మజికొందజు కవులు నిందించినట్లు ముదుకగాక యో 

యవహేళన మెంతేయు హృృద్యమై కొవికిగల నింనుదనమును 

'దెలుపుచున్నది. గంథమం దిట్లు మృదువుగా మందలించినను 

జాటుపద్యములందు రాజము హందిినర విద్యాంసుల నితడు 

చెల్లుగా నుల్లసమాడీనాండు, ప్రధ్వంసాభావ పాగభాన 

ములసపె6 గల్సించిన కల్పన కిక నాంటికి నేంటిక్షి. దార్కి_కులు 

తలలు వంపవలసిన దేగదా! మజిషొన్ని చాటువు లున్నవి. 

ఇక్కడ నుదావారింసందగినవికావు, అప్పటి. వాటుధార నొక 

దానిని (జోబజల బే” త్యాదికమును లాతణిపలు లత్ర్షణ గ్రంథ 

ములందుయహాడ నుదాహరించిరి, 

తన, పూర్వగంథముల నీతండు భీమఖండమం దిట్లు పే 

ర్కొాన్నాండు; 

గీ, నవనురు త్తచర్మితంబు నైపభంబు 

స _ప్పళతిపండితా రాధ్యచరితమనలగ 

గావ్యములః "సక చక్పియం “గాంత్షుచనక 

వెండియను గావ్య మొకటి కావింపందలంచి, 

ఆపెక్కు_లు కావ్యము లేవైయుండునో! హరవిలాస 

మొకటియగును, కావ్యక రణక"తూహలమును, యళోలిప్పయు . 
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శ్రీనాథునెడ నెంత మంకుకొనియుండ యాపద్యము 

వెల్లడించినది. ఈగఏంథ మున en బెండపూడి 

యన్నా మాత్యునివంశ వర్ష నమునకు ముందు వేమప్రభ దా) 

చెడ్డవంశమును వర్ణించినాండు. వ నను బడయుకోర్కిి 

వీనికి. గారణము. “ ఆనంశవర్ల నపిస్తా స్తాప మిట్లుగ లదు: 

క “దతు ర్గకులమా లిమండనం బై 

"బైన పంట బేసటిమహాన్వయంబు పాకనాటి చేశంబున భద) 

వీఠంబు నధివసించి సింహావిక వ దువ్వూరు గండవరాది 

పట్టణంబులు నిజనివాసంబులుగా, భూ9లతాదష్టాష్టాదళద్వీ 

పాంతరాళులగు భూ పాలగాామణులం దిఎలింగ భూముండలాఖం ' 

డలురన్ఫ్కు  బోోలయ వేమాన్నపోతాన్న వేమకుమారగికీశ్య 

'రాదులం బూజ్య సామాజ్యపీఠస్థులం గాంచె, తత్పంబంధ నాంధ 

'వంబున విజయధాటీసమాటీకనంబుల చెసలల్లాడ నల్లాడ 

_ర్రివిహార ఘుంటాపథం 

భూవల్ల భుండు రాజమహే హాంద్రబు రాజధానిగా సింహో, దిప 

'రంతం బుక్క_ళ కళింగ యవన కర్తా ఎ లా హాఎకర్టీపంమై న 

ప్రతాపంబున.. విశ్వవిక్వంభరాభ వసమండలంబు: బరివా 

లించె. తదసంతరంబలో 

పోలయ వేమన “మొదలు పమారగిరివజకుంజెప్పి 

పె (నాదు లనుటకుం గారణము, కోమటి చేమరాచ వేమ 

"నలక వికోధులగుటచేత, దత్స్రస్తావము వేమఏర భధా) 5 



చతుర్ధపికరణము, 14% థి . 

డకు సహ్యాముగామియుు వారిని స్థరింపకుండుటకు మనసొల 
య me 

పొయు నగును. రాజ్య పాప్మికిం బథాన సాధనమును స్పష్ట 

ముగా. చెప్పినాడు కాడు. అని తలిమరాలమున వచ్చిన ల వే 

దనుట యంతగా6 బ్రతిస్థావహముకశాదని “అల్లాడ భూవల్లభుం 

డు. , .పాలీంచె, తదనంత రంబ అనుట ఇే సీమఖండ మలాడ కెడి 
ళు Gs 

చనివోయినపిదపనే రచితమగుట స్పష్టము. కాశీఖండ పిస్తా 

వమున, నీ కెడ్లనుగూర్చి మజికొన్ని విశేవములు వివరింతును. 
ఇక వర్తనమునే హెచ్చుగా సక్క_డ: గూర్చుకొ న్నాండు* 

అన్న మంతివంళమున పూర్వులు కాకతీయులయొద్ద 

నుద్యోగులుగా నుండిరి. పారంపర్యముగా _ వారినివాసము: 

గోదావరీతీరమే ! సీరితోం దాతలనా(టి చుట్టజీక ముంకుట 

శ్రీనాథుని కాళీపట్టణవాస్తవ్యతేకు సాధకము, అన్నయమం తి 

శకివ్య కులను, దాతృతీయు నిట్లు వర్లి ంపంబడినవి:- 

మః అరవీఖాష తురుష్క భాష, గ జక ర్లాటాంధ0 గాంథార కూ 

సర భాషల్ మళయాళభాష శకభ్రాహి సింధు ఫౌవీర బ 

ర్చరభాపల్ కరహాటభాపు మటియుకా భాపావిశేషంబు ల 

వ్చెరువైవచ్చు నలెటియన్ననిఃి గోప్ట సంప్ర యోగంబులక. 

నీ రాజమ హెందద్యూ మున "గావించి శీ 

వీరభదునకుం _పాకార రీఖ 

నిలిపి మార్కండేయ నీలకంతుని[మోల 

శామేళుం దమతలి నామకి ముగ 



150 '. శృంగార శ్రీ నాథము, 

సంగ మేళశ్య్వర దివ్య శంభు లింగ మునకు 

గల్పించెం గళ్యాణ గర్భగ్భహము 

దక్ష వాటికయందు దరు చేందుచూలికి 

“మొగలి వాకిట ఛామమును రచించె 

ఫై _పాగ్జిశావ్యపనోపుర్వపాంగణ మున 

స ప్తమునిసింధుసో పాన సరణి కలనం 
దీర్చి భవనంబు వీమయదేవునగర 

మంతిచేషయ యన్న యామాత్య వరుండు. 

ఈ ధర్మకార్యములకు శాసగము లేవేని యుండంద 

పయిసీసపద్యము గీతితోం బేర్కొనంబడిన ధర్మకార్య 

మునకు దాశ్షూరామమున నీక్రింది శాసనమున్నది: 

వ్ల, అ స్తీ ప్రశస్త మతి రలు య వేమభూూపో 

రాజ్యోన్నతో జగతి రాజమెహీ హీంవర్తిప్రర్యామ్ 

మఠితీ హీతోఒస్య మితినిర్జితే చేమంతి) 

రి న్యశి9యా జయతి దేవయయన్న మంతీ9, 

శ్లో కాశేద్టప్కర బాణవిశ్వగణి తే సంవత్స శే క్రీలకే (1850) 

కో ర్షిక్యాం శనివాసశే సుకృతధీ శ్ళీరయన్న మంతీ శ్వరః 

దాశ్షారామజఫీమ లింగఫురత శ్ళీరిస ప్తగోదాతే 

పాంచీనోప్రర మండపం సమకరో ద౦చ్యుం శిలానిర్మిశమ్ం 

కటి + ద్వాదశ సంఖ్యా స్తంభ 

సదా బహిర్ష్వారమండ జే విహరకా 



శ = చతుర్ధపిక రణము. 151 
థి 

రక్షతు ఫీమేశోఒ=యం 

(ప్రీ దేవయయన్న సచివ నూకల్పమ. 

ఈ శాసనము క్ర, ] 1425లో నలకొల్పంబడినది. ఇందలి 

వుణ్యకార్యము భీమఖండమునం బిశంసింపంబడినది, కావున 

భీముఖండర చనము క్రీ, 1426 కిం దరువాతనే జరి” నను వివ 

యము ' నిశ్చలమయిన సిధ్ధాంతేముగా నిలుయచున్నది. భీమ 

ఖండమున6 బయి పుణ్య కార్యము మరియు నిట్లు పృశంసింపC' 

బడినది; “వెండియు భీమేశ గుండు (య. రాజవేశ్యా భుజంగ 

వీరుదాభీరామాల్లయ 'వేమభూపాలరాజ్యభార ధురంధరుం డే 

జుండప్తూ (డి యన్నయామాత్యుండు గట్టించిన మొగలివాకిటి 

౧త్చవమండ పంబు నందు. జేరోలగం బుండి కుండలీదండ 

లాసక పేణ్పింకట చిందుకి ందుదమాళి చేల మ త్తల్తీ నాల్లీసకా 

దినృత్యంబు “"అవలోకంచుచుక నాగమంబులు పరీక్ష ౦ 

చుచు నిఖలలోకరత్షణార్థంబుగా వివిధవిద్యాక లాపంబుల 

ఏనోదడించుచుండు.” 

'నీమఖండర చన కాలమున కే శ్రీనాథునకు దాశారామ 

రామాసనూగమాది సౌభాగ్యములు సంఘటిల్లినవి, అన్న 

యమంతిపహిభృాతు ఎ యాద గానుకోధ మున నాకాలమున 

నాతయు తఅచుగా గోదావరీ పా్రొంతముల కరుగుచుం జెడి 

వాడు. వేమపిరఖి డ్రా రెడ్ల గాఢ పరిచయము కాలీఖండర చనా 
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కాలమునుండీయే యీాతేని కేర్పడినది, అంతకు( బూర 

మంతిగా లేదనవచ్చును. వేమవీర భ దా రెడ్ల శాలనము నిం 

ఫోది9పర్యుంతము. గలదని యీవజు శే వాిసితిని. సింహాది) 

మోంద వెలసిన నరసింహస్వామికి వేనువీరభ దా) రెడ్లు వత్స 

రోత్సవాదులు జరిపించునప్యు డన్నయముతిపిభృతులతో 

శ్రీనాథుండుగూడ నరుగుచుంజెడివాంయ. సింహాదొమోంద టే. 

'వాలయాది సన్ని వెళము కనువిందు గూర్చుచుండును. అనంట్లు,. 

వమూాశ్చలు, మొదలుగా నెన్నో ఫలవృక్షుములును, ఖా యమా 

వృక్షములు పూల చెట్టును దోంపులు పీరియు౧డును. అసి'హాచ 

లోత్సవయాత్ర నాంటికి నేంటికిగూడ దర్శనీయ మే! ఉత్స్చా, 

హాజనక మే! అక్కడికి యా త్యార్థమువచ్చు నానా శ్ర్రీలను' 

గూర్చి శ్రీనాథుండు చెప్పిన చాటుధారలు పక్కలు కలవు. 

వానితో నితరములను మటినొన్నింటిని గలిపి, యచ్చులో 

నిప్పటివారు శ్రీనాథుని వధినాటక మునుపేర నలకొల్చి నారు. 

ఆపద్యను లెల్ల నొక యానుపూర్విగల గ్రంథ ముగా లేన. 

అవి విడివిడి బాటుభార లే. ఏధినాటకమను గ్రంథము వేజుగా 

నున్నది, దానివిషయము ప ఏక రణాంతరమున చాంగలదుం. 

శ్రీనాథుని యిప్పటి జాటుభార లను జాటుపద్యమణి నుంజరిలోం 

జదువందగునుం 



tn Gy ొరపక రాము. చతుర్ధపుక గావయి l 

తెల్లురాయని యాశ్రయము. 

భీమఖండర చనము తర్వాత, _దావ్రారామరామా 

సమారౌవూగము కల్గిన యాపయి క్ర, 1485, 1440 పంత 

మున మన శ్రీనాథునకు మేదినీమోసరగండకటారి నాళువ 

సంబురాయనికొడుకగు తెలుంగు రాయని యాక 9య మేర్చడి 
నది. ఈతని శాసనము శక 1850.నాంటి దొకటి సింహా చలము 

మూందంగలదు, ఈతని తండ్రియగు సంబురాయని శొసనము 

నల్లూరుమండలము పొది లెతాలూ కాలోనికూచి పూడి గమ 

మున నాంధ రామలింగ న్వామి చేవాలయమున నొకటి 

కలదు. అది తక 1548 సంవత్పరమునాంటిది. నెల్టూరుమండ 

లముననే యాత్మకూరు తాలూకాలో చెలుంగు రాయని పు 

మను గాామముగలదు. అది యీ తేలులసరాయనిశే వేర క 

నదే కావచ్చును. క ఎహాతీరమున శ్రీకాకుళగా)మము తో కేరి 

"తెలుంగు రాయనివాలె మను పల్లె యొకటిగలదు. కాని యది శ్రీ 

కాకు భౌంధినాయక స్వామి "పేర  చేర్చడినది కాని యూ తెలుంగు 

రాయనికి సంబంధించినదిగాదు. ఈతేని కీనావుముగూడ నా 

శ్రీ కాకు ళాంధ)ినాయుకుసి పేరునుబట్టి వచ్చినదే యగుసని నేను 

తలందుచున్నాండను, ఆకాలమున నీతలుంగురాయలనుపేరు 

పలువురు పెట్టుకొనుచువచ్చిరి. శ్రీకాకు భాంధ్యనాయక న్వావిం 

యుత్సేవాదు లష్వుడు పోఖ్యాతముగా జరుగుచుండెడివి, శ్రీ 
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కాకుళాంధనాయక స్వామికి, డెలుయసరాయండనికూడం బేకుం 

డుట తెలియక కొంద రీ సంబురాయనికొడుకు తెలుంగు 

రాయడు. శ్రీకాకుళము నేలినరాజసని వ్రాసిరి, ఈ తెబుంగురా 

యందు (శ్రీకాకుళము నేలిన వాండనుటకు సాధార మేమీయు. గాన 

రాదు. అట్లుంట సామాదిక మే! ఈ తెలుంగురాయం(డు రాజ్య 

మెక్కడయేణానో పిఖ్యాతముగా లేదు, విచ్యానగ రాధీశ్వ 

రునిక్రింద సనానాయకు(డుగా నుండినట్టున్నా డు. ఇాపట్ట 

తాలూకా నూ(తుల పాడుగామమున సీ తెలుంగురాయని 

పుత్తుడు తిరుమల రాయని శాసనములుశా॥ 1466 నాటివి కలవు. 

'తెలుంగురాయని తెండ్నియగు సంబురాయండు శా॥ 1848 

నను నాతనికొడుకగు తీరుమలదేవరాయని శాసనము శా. క. 

1466 ననా నుండుటచే( బెలుంగురాయండు శా. 1కి4రి తర్వాత 

1895 దాక నున్నట్టున్కు సింహాచల శాసనమునా(టి కాతం డిర్వ 

దియేండ్లకు లోపడినవయ స్పువాడయినట్టు తలంపందగువు, ఆత 

డిప్పటికి బఖ్యాతు(డుగాకతండిచాటువాడగుట చేత నేయాశా 

సనమందు “కన్న డదేశ మందలి సంబు రాయసనికొ కడుకు తెలుంగు 

రాయండు” యని పేర్కొన వలసెను. ఆతనిశాసనము శా॥ 

15364 నాంటిది నూంతులపాకుగావుమునం దున్నదిం 

విజయన గ రాధీశరు(డగు పోఢదేనరాయనికి లోప 

జీన లూ తెలుంగురాయం డాతనిదండయాతలో సింహాది9 
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(| 

జాడ వెళ్ళినట్లు (శ్రీ చిలుకూరి పరభదిరావు పంతులుగారు తలం 

చుచున్నారు. అది సంగతముగానున్నది. శ్రీనాధుం డీతెలుంగు 

రాయని నాసందర్భ ము ననేని తీర్యాతవేని సందర్శించియుండ 

వచ్చును, అప్పటివి శ్రీనాథుని చాటుధార లివి వనవచ్చు 

చున్నవి: 

శా ఛాటీఘోట ఘరట్టభు ట్లవమిళర్ద 9 ఘేస్టక శా 2 ఘం 

టాటం కార విలుంఠ ౫ ంతెతనము హోన్మ త్తా హిత క్షోణిభృ 

_ తోటీ రాంకిత కంఖినీధర ఫచుత్యూ.టాటవీరూట! క 
ర్వాటాంధాథిప! సాంప( సంబు)రా యని తెలుంగా!నీ కుదీర్హాయుకా! 

ఈపద్య మాతం డశ్యారూథు( డయి దండయాత) సా 

గీంచుచున్న ప్పుడు చూచి చెప్పినపద్య మనిపించుచున్న ది. 

Cah అక్షుయ్యంబగు సౌంపగ( సంబ రాయని "తెళం గాద్ధిళ! కస్తూరి కొ 

భీక్షూదానము నేయు గా! సుకవి రాడ్భ్భందారక _శేణికిన్ (స్వామకిక 

డాక్షూ రామచళుక్య ఫీమ పరగంధ గ్వాపష్పఠో భామినీ 

వక్షో జద్వయకుంభికుంఛ ములపె వాసీంచు6 దద్వాసనల్ . 

శ్రీనాథినికి _వెపయిక వాంఛ లత్యున్నతములు, భోగ 

పరాయణత మెండు, పోఢనిర్భరవ $పరిపాక కాలమగు 

టచే నాతం డప్పుడు శృంగారర ససముద్రిమునం దెప్పబేలుచు 

న్నాడు. దాశ్రారామాప్సకో రానులయొడళ్ళపయి బుగ 

బుగ లొల్పుటకని తెలుంగురాయనిం గస్తురి కోరినాండు! 

వమిళోరిక!! ఉచ్చెర్షశ్ నుండువారి కొప్పు డిట్టియచ్చరల ఇల 
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కారము గొరవము నించుచుండెడిది గావలయు! పయిబాటువ్ర 

శీనాథునిది గాకపోవచ్చుననుటకు వలనుపడదు.' అశ్షుయ్యే 

త్యాది పద్యమువంటి దింకొక పద్యము కు 'పోసముగలడది 

కాళీఖండమందుగలదు. “రంభంగూాడే 'చెలుంగురాయరా 

వాత్రుండు కస్తూరి ేరాజుం బిస్తుతింతు” నని యాతేసి యవ 

సానపద్యమందు(/సహాడ నున్నది, పూర్వపద్యమువ లె నిదిగూడ 

నా తెలుంగురాయండు “శాతు” అని తెల్పుచున్నది. ఈ 

తేలుంగురాయని(గూర్చి గురుజాడ శీరామమూూ రి రి సంతులు 

గారు సంబంధ మంతగా లేని ' ప వాసినారు---అది 
యేల? 

విస్పనమంతీ వ ను, 

ఈతనింగూర్చి యెమియును డెలియరావన్న ది. శ్రీ నాథుం 
డీకేనిబంకిని బంగరుపశ్లెములో భుజించుచుంజెడివాండంట! 
ఈతండును రాజమహే ౦ద్యివరముననో, దాశ్రారామమునన్యో, 
నుజి యా చుట్టుపట్టులనో యుంజెడివాండగునే మో! 
తెలుంగురాయని FeO యోోావిస ఎనమంత్యో చీరంగాని 

శ్రీనాథుం డే వేనికృతులు చిప్పెనేమో తెలియదు, శ్రీనా 
థు(డు తేన యవసానపద్యమంద్ల కస్వరస్థ స్థుడ య్యి విస్సనమం,తి 
మతి పామపాతాొన్న మెవ్వని పంక్షి మ అని చింతించి 

సౌండు, ముప్పది దియిద్దణువముంతు)ల, సీసమా లికలోే విస్పన 
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యంత్రొయొక్కండుగాం బరిగణింపలుడినాండుగాని యం దాతని 

చరి తోంక మేమి యు డెలుపబడదయ్యె, ఈ విస్సనమంతి)) 

“వేరూరు దా9విడులనంబడెడు ప్రఖ్యాత చా్రాహ్మునుల శాఖకు: 

జెందినవాడనియు, నాతని చరి తాదికమును జేరూరు దావ 

డులచరితిమను గంథమున వెల్లడింప నున్నామనియు నొక 

ఛొ(స్ర్రీగారు చెప్పుచున్నారంట! 

శివధర్శములను రచించిన తామరపల్లి తిమ్ముయకవి 

న్ మ్ లి పుస చదివా ఫి f తన పెద్దతండి? విస్పమంత్ర శే వాం డన్నదాత యున్నాడని 

ఇదిప్పుళొన్నాండు. ఆపద్యమిది: 

స బహుపురాణగగ్గింథపక నార్భ కరణాతి 

కూరుండు మాయన్న సూరమం| త్రి 

మహిత స భాఫిరామముఖకావ్యంబులం 

ధరనిల్సె మాతండి శరణమంతి 

తగవ రె 'యన్న దానంబు సేయచు 

“వెలసి మాపెపతండడి విస్సమంతి 

వేదపర్వత వున వీనుతులం గాంచెను 

సరసుండు మితాత చండ(ద)మంతి 
గ పౌండరాయల మెచ్చించి రాయసమున( 

బడి గంటంబు గొని (వాని భ్మదలీలం | 

బెండి గంటంబు చారని పద్దు తెచ్చి 

యులకె మిళతొాత ముత్తాత యంబనుం తి, 
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శ్రీనాథునకు బంగరు పళ్లెరమున సహభోజనమొసం 

గన విస్పమంతి) యోాతండు గావచ్చునని కొొండబు తలచు 

చున్నారు. కాని యది సంగతముకాదు. శ్రీనాథుండు పోఢ 

“రాయలనాంటివాండుం పోఢరాయలను మున 

ప్పించి వెండిగంటము నాన్న యంబమంతి కవిస్సమంతి) 

నాల్లుతరముల తర్వాతివాండు, కావున నాతండు శ్రీనాథుస 

శనాంటివాండు కాజూలండుం 



శృంగారళీ) నాథము. 

ప౦చమపిికరణ ము. 

హన పక్షం 

కనకాభిపే.క ము, 

సీ, ఒడ్డోలగంబునం దడ్డ మాయకయ లేక 
వాక్సరిచా హంబు వెల్ప్యణీచినాడు 

అపషదిగయయనో2. వషంభు డిండీమ 
బౌజ లు 

భటారకుని మాడం గొటినాండు 
లు అ 
గే జీ ఆఅఖిలవిద్వల్లోక మ గ్షెంపం గవి సార్వ 

భౌమ సద్బిరుదంబుం బడసినాండు 

కలిత నూ కిక సభా-గారాంతేరమునందు6 అ 
గనకాఫిషేకంబుం గాంచినాండు 

గ, రాజపర మేశ గాజాధోరాొజవిభ వ 

దక్షిణాధీశ దేవరాయక్షితీందం) 

రక్షితబుభాఫిభటక “క ర్జాటకటక 

పద్మవన హేళి శ్రీ నాథభట్టనుకవి,”” 

నాం వంళవీర్యశుతాదీని వర్షయిత్వా ర8పో రపి 

తజ్జయా న్నాయకోత్క_ర్ష వర్ణనం చ ధినోతినఃణ 

“విత్యర్థినలబల పాండి త్యాదులను సల వర్షి ంచి యట్టి 

బాని పయంచుటండెప్ప నాయకుని యాకళ్కష్ట్వ్రమునకం 

"బెంపు సంపాదించాటయు నింపుగూర్చును.” 

ాలచార్యదండి, 
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శీ రాము. డెంతిగా రామాయణమునం గీ ర్రితుండయి, 

దత స్ప్ర్రత్యర్థి యగు రావణుని కులబలప రాక 9మాదులు' 

నట్టు పరాాస్తవుగ వర్శితములు కాకపోయినచో నా 

రామచం ంద్వూని గసణాత్క్బృష్ట్యము లోకమున కింతే ను 

సాను కాక పో యెడిది. పిఖ్యా తాంధికావ్యక ర్తయు రధ్ధ 

వాబ్మయ మునకు మెపహాూపకృతీ సల్పిన శ్రనాథకవివర్యునీ 

గారాభిజాత్య పాండి త్యాదులు పుష్కలముగా న్యక్తములగు 

ట్నకె యాయనచే నోడంగొట్టంబడీన డిండివభట్టార మని 

యాత్మ ప మున గూడ గొండొక్ విపులముగనే వర్షింపం 

బూనుట యప్పస క్రవిషయచాల నముగాక యా కపీశ్యరుని 

సశ స్తికి ' మెజు౮సలుగూక్చు నావశ్యకవిషయోన్మిల న మే 

యగునని సహృదయులు తలంతురుగదా! . 

స 

డిండిముభట్లార కులు. 

ఈ పరుడాంకనామభేయముగల క వీశ్వరులు నలువురు 

గుర్పింపంబడిరి. ఈనలువురకును గర్భ సంబంధము గలదు. వత 

ద్యంళ్యులు కొన్నితరములవణకును బండితేకనులై . విద్యానగర 

పిభువులచే సాస్థానకవీశ్వరులుగా సమ్మానింపంబడిర్. "రెండవ 

డిండిమభట్టారకుండు రచియించిను యోగానందప్రహసన మను 

పకభేదమును బట్టియు మూడవ డిండిమభట్టూర కండు 

రచియించిన సాళ్యాభ్యుదయ మహ్ పదునాల్లుసర్గముల నుహో 
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కావ్యమును బట్టియు వఏీరివంశవృత్తాంతము కొంత గుర్తింప 
నగును. 

“అస్తి ఖలు గాజేవు పకియేందివురాగహార నాయ 

కొమకోక్సి సామవేద సాగర సాంయాతోకస్య్స, అప్టభాపా 

కవితా సామాిజ్యాభిపి. కృస్యృ బల్జాళ రాయక టక కవికులగర్వ, 

పర్వతపవేశి నాగణకొవగజ కేసరిణః, లీక విపొభేః పా త్రీ క్ర 

పుత్తి భీం రాజనాథ బేశికస్య, (బహస్టండ భాండపిచండమండలి 

తవిజయడిండిమచండిమ్మ్న కి శీకంఠాగమకిఖండి మండ నమో 

శీడిండిచుప్రభో న్లైహాత్రక శీ్రీమదభిరామనాయికా స్తనంధ 

యక్క సభాపతి భట్టారకాచార్యభా గినేయః, కీడిండిమక వి 

సార్వభౌమ ఇతి పోథిత బిరుదాంకనామభేయః, సరస్వతీ 

ప్రసాదలబ్ధకవి తాసనాథః, కోమా నరుణగిరినాథః తేన కృ లేన 
యోగానందనామ్నా పివాసనేన సభానియోగ మను 
తివ్యావింాం 

వైనాక్యములవలన సీయోగా నందప్రుహసనక ర్త డిండి 

మక విసార్యభాము(డని బిరుదాంక నామభేయముగల యరుణ 

గిరినొథుఃడను గాడ బ్యావ్మాణుండని తెలియుచున్నది. మజే 

యు నాతని వితామహుండు కృవిప్రభుండనియు, నాతండు బల్లాళ 

(దోర సముదిము) రాయాస్థానక విశ సరులగర్వ మడంచినవా* 

డనియ్కు నాగణ యను కవీశ్వరు నోడించినవా(డనియును,- 

11 
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దండి రాజనాథ చేకికండనియును--మూ తామహు.గు డిం 

పొభుండసియు, నాతడు విజయడిండిమము గలవాయిని. 
rd 

గ వవేదాంతపారంగతుం  డనియునుాదల్లి యభిరావ | 

యిక యనియు మేనమామ సభాపతి భట్టారకాచార్యుల 
యు --నెజుకపడుచున్నది. శికంఠాగమపారంగతుండై. 8 
యడిండిమము నా స్టంచిన మాతామహాుని యొద్దనుండి? 

యీయోగానందపిహసనక రకు డిండిమక వి సార్యభామబి 

మును విజయడిండిముమును లభించినవి. ఈతని వీతామహ. ' 

పిఖ్యాతక వీశ్వరుండుగాం న్నీ _రింపంబడెను, తండి) యట్టివా 

డుగా వర్షింపంబడ లేదు. పె రూపకమునం గొన్ని చోట్ల నప్పటి 

రాజు బేవరాయలుగాం దెలుపంబడియున్న ది. భరతవాక్సొమున 

“దీర్హాయు చేనరాయో దధతు వసుమతీచకి మాచందితార 

పం అని యున్నది. కనుక నీతండు దేవరాయ లనుపేరు గల 

విద్యానగ రప్రూభు నాస్థానమున నుండినట్లు నిర్ధా రింప నగును. 

"దేవరాయ లనువేరు విద్యానగరహ్రభువులలోం బలువుర కు 

బొసంగసనదియే మొనను ద్వితీయ హరిహర రాయల కుమా 
రుండగు జేవరాయలయం దును, దర్వాత నాతని పౌత్తుంండగు 
చేవరాయలయందును రూఢముగాం గన్సట్టుచున్న ది. రెండవ 
"దేవరాయల కిమ్ముడి'చేవరాయలసీ పొథ'దేవ రాయలని పితా 
పచేవరాయలని నామాంతరములు గలవు. యోగానందప 
హసనమునం బేర్కొనంబడిన చేవరాయ లియిర్వురు దేవరా 
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ర్న 

ప 

యలలో నొక్క_(డయి యుండవలెను. శెండవదేవరాయలే 

కా(ందగుననుట కొక యాధారము కలను, సంస్కృతమున 

Ss రచియిుచిన కా కీని పేర ముళాోనాటక సు 

ఛానిధి యను నొకయిిపయినకావ్సము కలవు, బొలశా) 

ంతేమునం గల పద్య మిది; | | 

2 = ల ౧నగోకక జ వ్ కీమా నిర్ముడే దేవ డాయకృపతి సృ గ్గోకక ల్లోలినీ 

99 | 
పై 

అగి ద వ అనంగ - వజ వగ చకా 

ధీమా నాదము కాండా పస్తువిషఐ రా స న నై నాటక 

సా జ జ న na ణు వో కావ స్పర్ష పదక మోడ్డ ల లతరాజా రమ్యా నక వ నభః, 

ఈ కోకమునం గల కలో ల, ష పతిముల్లనూ క్రివిభొవ' i 
య శై స్త్ 

యనుపద మేభేవమును కేక యలు డిండిముభష్టారకుని. వాటు 

పద్యము నలగిహూడ6 గలదు, ఉదాహారింతునమువాాా 
౧0 

నో, ఇగో డిండిమతౌడనం తత ఇతో వంది. వబోదోపణం 
యం మ్ 

ల ల 

' *మాకు రా ఎట్టయెదుర డిండిమఫ్యు మోయింపు ఇటునటు వందిజనుల 

సో తములం; వ మూండు Bees (రూప ప్రతిబింబ ములు”) మలి 
అంట 

కొన్ని బిరుదాంకితము లగు పద్యములు; గలవు. ఇవి యట్లుండ---పర మేశళ్వరుని 

జటాజూటమఘువందుం దొెనశులాడు గంగావదితరంగములతో. (బతిఘ టింపం 

జాలు నూ క్రివై ఛభవములచేం (బత్య3 పండికువను జయింతుము. 

కూ ముంగల & తీడిండిమప్పు మోంతలు; వందిజన స్పవార్శటుల్ 

చెంగట వండు మూయ తేన చి తృరువుల్ ; విరముదాంకితంబు లిం 

కం గల, వితకంళు శితిక ఐత శిర స్సరిదూర్మి భంగి వొ 

గంగు లెసుగు మాకు; బతిపక్షబుధెభు ము నోడయొట్రంగక 
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ద్భ కౌళ్చి త్రపటాః కియంతి బిరుద పో తాని పద్యాని నః! 

ఆస్తాం తావ దిదం నుహేశమకుటీకోటీరకల్లోలినీ 

కల్లోల పతిమల్లసూ క్రివిభ వై చ్వేస్యాన్వి జేష్యామ హే, 

దీనివలన న ద్ ధరాధు అకా అవసర _డిండీమభబ్యార 

కుం డుండినట్లు తెలుచున్నది. మజీయు, ముహాోనాటక సుధానిధి. 

కూడ నాడిండిమభట్టార కనికూర్చే యగునో యని సందియము 

పొడముచున్నది. చేనరాయలే రచించినట్లుగ ల రతిరత్నపిదీ 

పికయను కామశాన్ర్రముకూడ నిట్టిదే యగుంగాలోలు! అయి 

యుండును. అన్యక ఏశ్వరర చితేములై ధనలోభమున రాజుల 

వేళ్ళ బచురింప(ంబడిన గ్రంథములు మన తెల్లుదేశముననే పర 

శృతము కలవు] ఆ కుళ్లు 'వెల్లడింప వేణు గింథమే కూర్చవలసి 

యున్నది. ఆవిషయ మట్టుంతము. ఈపాొఢ దేవరాయల వారి 

కాలముననే యరుణగిరినాథుం డనుకవీశ్యరునిచే దావిడభావ. 

యందు? గొన్ని పోఢములగు ka వస్తోత్స)గంథ ములు రచి 

యింపంబడినవి,  ఆయరుణగిరినా ధు డీయోగానందపిపాసన, 

న్నది. 
x 

కర యరుణగిరినాథుడే యగునేమో నిబారింపవలసీయు 

కొంద చాతండు శూదుః డనుచున్నారు, 
న. మునకు మమమ నవలా 

'యోగానందప్రావాసనము చాలవజకు సభ మై మిక్కిలి 

హృ ద్యముగా, నున్నది, ఇందలి యితివృత్తము తుంగభ చా)తీ 
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యమున విరూపా వ్నైశ్వరుని తిరునాళ్ళలో జరిగినదిగాం గల్పింపం 

శైడినడి్. 

ఈ వర్మింపంబడిన యరుణగికినాభునకు కాజ నాథ చేశికుం 

డను కుమారుడు గలండ్షు, ఈతసికిని డిండి మక విసార్వభా ముం 

డని విరుదనాముము సంక మించినది. ఈతండే సాళ్వ్యాభ్యుదయ 

మను సదునాల్లుసర్లముల మహాకావ్యముమ రచియించిన 

వాయడం క, 1490 పాంతముల విద్యానగర రాజ్యమును 

చశీపటుచుకొని పరిపాలించిన సాళ్యగుండ నరసిహ రాయల 

'పోభవము. లిందు నర్శెంపయడినవి. ఈకావ్యమునం బృశిసర్గాం 

తమునను గద్యములు భ్లేదించుచున్న వి. ఆమూలాగము పరి 

శీలింపంగా నిందు గొన్ని చరితోంపయుక్ర్తాంశములు కన్పట్టినవి= 
కవికి సంబంధించినవిమాత మే యిష్పుడు ప్రస క్షములు గావు 

నం గొన్ని వీకుదయులను మజిళొన్ని గద్య భాగములు నుదా 

హారింతును;.___ | 

“(4 సర్ల్ర బిరుదకవి ప్రపితామహ (5 సర్ల) దశరూపనా 

రాయణ బికుదమండన (6 సర్ష్ర రసిక కవి తా స్మామాజ్యలశ్ష్మీ 

పతి (క్రి సర్గ) నవనాటకభరతాచార్య (10 సర్గ) కవిమల్లగల్ల 
'తాడనపటు (11 సర్లు పృతిథట కపికుంజరపంచానన వి ఏదమం 

డన (12 సర్ది) చేం చోళ పాండ్య పథ మారాధ్య హృదయశివా 

భిఖ్య డిండిమక విసార్యభౌమబిరుద కోణాధినాథాత జ (14 సర) 
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ద్వాదశ "దేశ బ్రవృత్పిపార దృశ్వనో౭ప్రభాపాపర మేశ్యక స్యాఖి 

నవనాటకభ వభూ తే ర్మాఘాద్యతివర్తి చికిపుబంధపర మేశ్య 

రన్యా షదిగ్యిజయపట హీకృత బిరుదడిండిమాడంబర స్య పడ్డ 

రృన షణ్ముఖస్య శెనళాన్రుజీవాతో గఖలవేదనాగర సాంయా 

త్రిక స్య డిండిమకవినార్య్వభౌమ ఇతి కృతాపర బిరుదనాన్నుః 

శ్రీమదరుణగిరీశ స్య తపఃవాక స్య _ డిండిముక విరాజనాథస్య 

కృతే శ్రీసాళువాభ్యుద యే”: 

ఈతండు గద్యముల ౧దు6 బ్రిపీ తామహుసి.ద ర్వాత దం 

డిని, బఖ్యాతక ఏశ్వరు లని వర్షించెను గాని పితామహుని, 

'బేర్కొ ననే లేదు, ఈతేనితిండ్రి యగు నరుణగిగినా థుండును 

దన పహసనిమున+ బిళ్ళినామస్త రణము మాత్రమే కావింశెౌను' 

గాని యూతండు విద్వాంసు డని వర్షింప లేదు. తేనతం డియగు 

రెండవ డిండిమభట్టారకుని పాండిత్యపిభావము. నీతండు గద్య 

ములందు మిక్కి. లిగా గీరి ంచెను. తత్తదిషయ ములను చలు 

గున వివరించుట చర్వితచర్వణ మగునని వదలెదను, చేర 

చోళ పాండ్య చేశములం దాతు పిథమారాధ్యు(డ(ట! అష్ట 

భాపాపర మేశ్వరుండంట! అప్టది్యిజయపట హమగు బిరుద 

డిండిమాడంబర ము sees సాశ్వాభ్యదయమును రచి 

యించిన యీ  మూ౭డవడిండిమభట్టార పనిపమారుం డరుణ 

గిరినా థుండు, ఈతెనికిం గుమారడిండిముండనీ చిరుదు. 
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వీరభదివిజయ మను పేకుగల డిమము నీకంకు రచించినా. 

దానినుండి కవిచరితహాస క్షమగు గ్రంథ భాగము నించుక 

యుదాహరించుచున్నా(డను; 

“సూతి--శు)ణుతావత్ : సంతిఖలు సంతత శివలింగొ, 

మ. గంగాతటాలంకార గాడ చేశ చూ+డావీడప రేం 

ద్యాగహార నాయక మణ యాః, శ్ర "స వాగవుజీవాతివక్క చేరచోళ 

న స్పామ వేదసీమానః, ti 

ఆతాచారపూతాత్మానః, న Es ద్విజ 

నల . .*తేదన్వవాయార్ష్యవ పూర్ష చంద్యస స్య నాగణకవిగజ 

శ్రీసరిణః సర సకవితా సామా జ్యానుభోగహర్యభొనస్య కవి 

0 న్య పవిత్శ, 
ప్రభః నృ త్తరాజస్వపహ త్త, పరమమా ౫ శర్చరస్య త్ర 

తరచరితిస్య థినతే క్వ్యజ్ఞానశీలస్య శ్రీమతో రాజనాథస్య 

పురాతేనపుణ్య పరిణామ సృమభూ దభూతపూర్వ చతుర్విధ 

కవితా _స్వర్లోకసరితృల్లోలమాలా. ........ ప్ గ గా J 
కావాల ఘంటాడిండిమవిరచిత బిరుదఘోవణో డిండిమకవి 

సార్వభామాపర నామా ఉమా నరుణగిరినా థో నామ!--- 

నటీ--(భా)యో బికుదక వి పీపితామహా ఇతి ఫణితః 

నూత 

కో తతోఒజని బుధోత్తమా తృ దుపమానవా -గ్వఖరే 
య 

Pa] ou క ల 
యకోభి గుపక్ భితో యమకచ్చకవృత్త్యూ కవిః 
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పీచండజయడీండిమః (పతిదినప కబంధ కియా 

చమత్క్శలే 'సము(గట్ఫీ సఖులు రాజనాథఃకృతీ ! 

నటీ...యం దశరూప నారాయణాపరనాొమానం 

భణంతి, 

సూత్ఫ--తేస్య ఖలు దుగ్గా దేవీ సవాచరస్య చతుర్విధ 

కవితాచాతుగ్యస్య సూనునా కుమారోడిండిమకవినా అరుణ 

గిరినా ఖీన పిణీతో ఏర భదివిజయాభిధానో డిమపిబంథో2 

స్మాకం వాస్తే నివేశితో=_ధినీతపూ ర్వశ్చ.” 

గంథాంతగద్య ము: 

“బికువకవి పి వితామహస్య బరుదడిండిమవ్యాజ సంతా 

డితనిమతేక విగండమండలస్య డిండినుక వి సార్వభోమస్య శ్రమ 

తో౭_రుణగిరినాథస్య పౌత్తేణ విచితతర చితయమక కావ్య 

భూర్వహస్య అప్రితిరూప వా. సృష్టి కశ లపర మేసి. 

సః పరమమా హౌశ్యర స్థ చతుర్విధకవి తాచాతుర్యధుర్య స్య 

రాజనాథాచార్యస్య వుత్తేణ పవితితర గాత మగో లేేఇ గం 

గాతటాలంకార గాడ బేశాలంకార ర త్నావీడ వైరండ్నగ్చోనో 

రమాళిమణినా దుర్తాదేఏ స్పనంధ యేన వడ్భాసాసార్వభౌ మేన 

కమారడిండీవుక వినా అరుణగిరినా శ్లేన పిత్రే తే” 

ఈ యుదావ్ళృతగ్సంథభాగ మింతేకుముందు గు_ర్జింపం 

బడిన విషయములను గొన్ని ంటిని స్థిర పజుచు బేకాక మజీఫొ 
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న్ని విశేషములం గూడ సజింగించుచున్నది. యోగానందపి 

హసనక ర్రయగు నరుణగిరినాథుని మాతామహుండు కనిప) 

భువని యీావజకు గుర్టించితిమి. , ఆతని వీరు నృత్తరాజు 

(నటరాజ్యు అని యిది తల్పుచున్నదిం ఆయరుణగిరినా ధుని 

తండి) యంతగాం బండితుండు కాండనుట నిదియు నితీలించు. 

చునే యున్నది, ఈ రెండవ యరుణగిరినా ముండు. (కుమా3 

డిండిముండు) పీఠ నరసింహా రాయల  కాలమందును న్టిక్ర 

వ్య చేవరాయలనారి కాలమందును నున్నవాం డగును. ఈతసి 

తండి రాజనా థుండు. సాళ్యగుండ నరసింహ రాయలకాలమ 

దున్న వాండుగదా! పిరనరసింహారాయల కాలమందు డిండివు 

కవి కలండస' కుళూరధూార్హటికవి ర చియించిన కృష్ణరాయ 

విజయమను ప్రబంధము 'తెల్చుచున్నది. విద్యానగర నిర్మా 

నాది చరిత్రము "తేలుపుమని వీర నరసింహ రాయండు కోరంగా; 

ము, రచుణీ యా భ్రతేరంగిణీ ఘుమభఘుమా రా చార్థగ ంఖీరవా 

క గామజంరూనిలధూతదుష్కు-విమహాగ ర్వా భసంఘుండు ది 

(గమణీమూ క్రికనోరబంధురయశో రాజద్దుణాథ్యుండు డిం 

డిమపుంభా వసర స్వతీం దుం డనియెకా కీని" (బ్ర కాశించుచుక 

యం అని యాడిండిమసార్యభామకవి (పఖ్యాతంబుగాం దత్పురా 

త్రనవృ త్తాంతము నెల్ల చెల్సినం జము త్కాారంబు వీక్షీంచ యా 

జననాథాగణియు౯ా సథాసదులు నుత్సాహంబునంబొంది కాం 

చనభూపాదు లాసంగి కెంతయ దయాసంరంభభాశేయ లై. 
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నా నాబ్లవడిండిమభ ట్టారకుని కుమూరుంయయ రాజనాథు. 

డు ఈత. డచ్యుత దేవరాయల యూస్థానము నం గప్శ్వరు. 

డుగా నుండెను. అచ్యుతరాయాభ్యుదయి మను పేరం బండ్యోండు 

సర్లముల కావ్యము ని పీతం డాతనిప ప్రశస్తి సిసి వర్ణించుచు రచిం 

చెను. అచ్యుత చేవరాయలకాలమునను క్రీరంగరాయలశకా 

లమునను సభాపతిభట్టారకుండను కఏశ్వరుండు శాససనాొచా 

రమ్యుండుగా నున్నాండు, ఆతం డిడిండిమభట్ల్టారకుల మాతృ 

వంశమున జనించినవాండయి యుండును, మొదటి యకుణ 

గిరినాథుని మేనమామ సభాపతి భోట్టారకుడుగాన యీసభా 
పతి భట్టారకుం డాతని ప్రపాత్తుండో పిప్ర)పొత్తుంయో కాన 

చ్చును. అరుణగిరినాథకృతులు పంచకావ్యవ్యాఖ్య లున్నవి. 

మజీయు సౌందర్య లహరీవ్యాఖ్య సత్యభామాపరిణయనాట 

నము ముదలగు గృంథము లనేకము డిండిమబంధుసంత తి 

తారు రచించినవి కలవు, ఏరిక శెవమతేమం దభినివేశము 

మెండు. కపిత్వదర్భము హెచ్చు. _వెదికాచారసంపత్తి శ శ 

తిక ర్మానుషఘ్రైననిష్టయుం గల్లి. రాజప్ప "జ్యూ రై యాగహారి 

కులె వీరు దిగంతముల విజయడిండిమము మోంలియయచు 

నఖండపతివ్ట నార్జించినఐ*రయి యుండిరి, 

సయిని జెప్పంబడిన డిండి మభట్టారకుల వంశ వృ త్తాంతా 

దిక్ మును 'జెలుపు గగంథ మొకటి విభాగ రత్నమాలయని 
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కలదు. అది డిండిమవంశ్యు లు రచించినబే, చానిసారము 

నిక్క_డ? జెప్పుచున్నా డను: 

చోళ రాజు గంగాయాతేచేసి విశే శ్వశ్వరుని దర్శించి 

కాంచీమండలమున శివాలయములను నిర్మింపలోరి గంగాతీర 

వాసులయిన బ్రాహ్మణుల నెనిమిదికుటుంబములవారిని చలు 

చుకొనివచ్చెను. పా)సాదవల్లభయజ్వ, భాస్క_గకవ్కి రాజ 

నోథకవి, సుబ్బహ్మ ణ్యకవి, జటాధ లేశయబ్వ, నీలకంఠకవిి 

సోమనాథ వీశ్లీ తుండు, మల్లిఖార్జున భట్టు నని వారి పేళ్ళు తు 

డీరమండలమున. దల్బగిరికి. బడమట నాచోళరాజుచే సీయం 

బడిన యగహోరమున వారు వసించిరి ఆయగహారమునకు 

రాజనాథపురమని పేరిడిరి. అందు రాజనాధుఃడను శివుని 

బ)తిస్టించిరి. నొల్లయిదుతరములు కడచినవి. పొసాదవల్ల 

భయజ్వకు సభాపతియను కొడుకు కల్లను పాండ్య చేర చోళ 

రాజు లాతనికి శిష్యులయిగి. ఆతండు ఢక్మా_వాద్యాది సమ్మా 

నముల బడెను. ఆతీని మునిమనుముండు భాస్కరార్యుండు, 

ఈతండు ప్రసన్న కావ్యకర్త. ఈతనివంశమున త్యాగ రాజు 

జనించెను. ఈతండు కామకోటివీళమున విద్యాజయ స్తంభ మును 

నలకొల్చెను, త్యాగ రాజునకు స్వయంభూయచజ్వ, గురుస్వామి 

బుధుండు ననువారు జనించిరి, ఇసు తక్కిన యేడ్డురి వంశేంబు 

లను బ9ఖ్యాతవిద్వాంసులు జనించిరి, పంపకి ములలో వీ శేక 
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విశే తికుములవా రయిరి. అందు స్వయంభువునకు సభాపతి 

యని కుమూరుండును, గురుస్వామిబుధునకు నభిరామాంవిక 

యని కూతురును నోమవాథు. డను కుమారుడును జనీయిం 

చిరి. ఆయధభిరామాంబి'ను గొతము(డగు రాజనాధథుండు 

సెండ్లా హను, / అన్వర్థనామభే భయయగు __నాయభిరానూాంబిక 
జయను శల రాల కకత ఒల్లు అలా. గా న fe 

పువ్పవతికాకముంటే పదుమూడవయేట నరుణగిరినాథు: డ్లని 
క TMi nH MRI oe 3 Saree a 

కుమారుని. గనసెన్స్కు అప్పటికి గలి నాల్లు వేల నాల్లువందలు 

కడ. లకక. కుమూారున కుపనయనము a 

శివలోకచున కరిగను, అభికామాంవీకయు. గుమారుని* దన 

సోదసండగు నోమనాఖథమఖ కప్పగించి భార ననుగమించెను, 

సోమనాభమఖయు మేనల్లుడగు నరుణగిరివా భువి దనపుత్తు)ల 

కంకు నెక్కు_వ గాకాబముతొోం బోేవీంచుచుండను. అరుణ 

గిరినాథుకు సదుమూండేండ్హ కే వేదాధ్యయనము చేసెను 

మేన మామభార్య కకారణకోధము జనించెను. అది మేన 

మామ యొబుంగండు. కాధపడయజాలక్ యిగుణగిరినా ధుః డిల్లు 

విడిచి నవగామము (పుత్తూరు) చేరి యక్క_డ నొక్క_శివాల 

యమున శివ నారాధించుచు. బడియుండెను, సోమనాథ 

మజ్య మేనల్లునిం గానక ww MWS త వెసారెను, 
సంకల 

మూండవనాంటియుద యమున సదేతటమున నాబాలుండు 
ఇ న పకి న! మ్ముయుమ్మి చే నెజ్జవి జిన ెదవీతోం ౫ నవచ్చెను. సోమ 
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నాధ యజ యా బాలుని గాశణగిలించుకొని “నాయనా! ఇది య్” 

మని యడీగినుః “నవగామమున కూరకవచ్చి బడలిక చే 

స్ Sn వ శ ద్ ష్ణ అయా వ కరరాలయమున ల అ్ఫైందు శేఖరు-డు పృత్యతమై 

నన్ను మేల్కొల్సి 'నిదా 'స్వభావముచేం 'చెజపిగానున్న నొ 

నోరం దమ్మ నుమిసెను. కావున నా నో నెజ్టవాతెను. కడిగి 

కొనుట కిక్క_డికి వచ్చితిని,” అసిచెప్పను. అతేం డప్పుడు శివు 

నిమోాంద న నేక స్తోత్రములు రచించెను. కొత్తగా నభిషిక్తుం 

డయిన పోిఢదేవరాయ . నాతేడు _ కవిత్విశి క్షిచేతను, 

వివాదచాతుర్య్భముచే3ను మచ్చి: చెను. పాోఢదేవరాయ (డు 

శీత నును మితు)లయి తుల్యాంబరాభరణుబయి యేక 
) 

మన స్కూ.లయి వ రిలిక, యజాదబిక్ యను కన్యను వివా 

పాను యాతిం డనేకయుజములం చేసెను తెల్నగామ 
యు తా ధా f 

ముసకు దశక్షీణముగా వెద్రుుబరపుర మునకు దూర్పుగా 

సవగాొమమునకు నవాయవ్యముగాం బొథ దేవరాయ లొక 

యారామము  నిగించెను. తూర్పుపడుమజలకు శోసును, 

ఆ త్తవదక్షిణముల కరకోోసును నది వ్యాపించి యనేక ఫల 

పుష్పములతో నాగవల్లీ శ్ష్రుఖండాదులతోం బంవొందుచుం'డెను. 

రా జూతోటకు నీలగిరి యని పేరుగల కోమటి నధికారినిగా 

నియోగించెను ఈ యుదాకినమును జూచి రాణియగు రుక్మిణి 

పిమదోద్యానముగా. గైకొనెను. ఉద్యానజీవియగు నా 
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సీలాది ధనికుండయి గర్వితుండ య్యెను. అరుణగిరినాధునిపసు 

లాతోంటలోని మేంత కలవాటుపడియుంజెను. నీలగిరి జానిని 

నిపేధించుచుండెను. ఒకనాం డాతండు “రేపటినుండి తోంటక 

వచ్చెనేని పసులను గట్టిపెకైద” ననియు “వాని విడిపింప 

దశ్షి ణాధీళుండగు 'దేవరాయలయనుజ్ఞ పొందవలసిన చే” యని 
యు గద్దించి పలికెను, మర్నాండును బళువు లరిగెను, నీలగిరి 

యాపసుల: గట్టివె చెను. పాలకు నిడువ(డ య్యును, అరుణగిరి 

నాథుడు రాజున కది నివేదించి యిట్లుక్* రను; “పీ నోట 

పట్టును నాకొగ్ళహారముగా నొసంగుము, అటుకాచేని 

నన్ను నన్య రాష్ట్రకటుంబిని గా నజుంగుములో. రా జిట్ల 

నెను; “అది పిమదావనమగుటచే నీయంబడదు. ఇతరత్ర) 

యొసయుదును.”  కోవించి _ కవీశ్యరుండు ఢిల్లిపట్టణమున 

కొరిగాను. ఢిల్లీ నుర తాణుని దర్శనము దుర్తభమని యొజింి 
కోటవాకిట నొకత్లో కార్థమును వా) సెను, క్ర సురతాణా! సీ ప్ 
రాణిచెంకే నిద్రింప నరుదెంచితన్సి” అని దానియర్ధము, అసూ 
యాళ్గున్రలగు తత్ప్ళత్య పండితులు సుర తున శకెటీ(గించిరి. 
అత య డయ్యను. అతనికూంయకు. లవంగి 
వారిం చెను: “అర్థియు విద్వాంసుండు , నగువాం జెవ. డిట్లు 

రచించును? అర్హ మేదో వేజువిధముగా నుండును. అకవీశ్య 
రునిం బిలిపించి విచారించులొ డనెను, సురతాేణుండు కిలి 

వించి విచారెంచెను, ఆలంకారిక సమ్మతముగా నుత్త నాను 
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శ 
బూరించి చది వెను: *నీధాటివలని భయమున నన్య బేశము 

అందు నదిలేక పోలా సిరాణి చెంత నిదిపవచ్చి కిని.” రాశి 

యనంగా నిక్కడం బరిపాలితచదేశము,. అనపాయు(డను కవి 

మల్లుడు పాదమున జయనూపురమును ధరించి డఐ ఎడిమవాచర్టి 

ముతో రాజసన్నిధి. బూజితుండుగా నుండెను. ఆతం డీతని 

గర్హొంచెను, ఇర్వురకు వివాద మేర్చ్పడెను. ఇర్వదిమూండు 

వనములు నాపవంచిరి. సర్వశాశ్రు సృములందు విబారము జరి 

గను. గర్వితుండగు నాకవిమల్లుండు నిగంహింప:బడెను. అతని 

బిరుదుల నరుణగిరినాభుని కిప్పించి మణిరంజితమయిన సువర్హా 

సనమున నభిపి కని జేసి “విద్యాడిండిమనోణ తై లకని* యని 
యాసుర తోణుః డరుణగిరినాథునిం బేర్కొ నెను. మజీఖొన్ని ఫి 

ద్యత్స క విత్వపరీక్షలు జరిగెను. సురతొణుండు కరము పరితో 

పుధణన్య శో హచీభాశో సదా? యనుళ్లోక మస్తు డాతంథు 

రచించినది. ఆయరుణగిరినాథ్టుండు డిండిమక విసార్వభౌముం 

డని ేరువహించి రామపదాంకిఠమగు కావ్యమును, డిమమను 
రూపకమును రచించి యక్కడ ప్రఖ్యాతి గాంచెను, ఆసు 

రతాాణునికడనుండి యాజ్ఞాపతిమును గొనివచ్చి పాం దేవు 

నకు జూపెను. తాను దొలుత కోరిన ప్రమదావనభూమిని 

జెఢ ేవుం డగహారముగా నొసలాకు, అంమగి)హారవిఖా 

గాదిక మావలం జెస్పండీనది, ఈవిభాగరత్నమాల డిండిమ 

వంశ్యులగు _ నిటీవలివారిచే రచింపంబడినట్టున్నడి.. దీనిలో 
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* 

సత్య మెంత! అసత్య మెంత"! ఇ్రంతేకంకు మన కిప్పటివాకి 

గంథములే యెక్కు_వపమాణము, జగన్నా థపండిత రాయలకు. 

సంబద్లముగా (లవంగి” కథ వాడుకగా నున్నది. ఈవిషయ 
మింక విడిచెదను, 

మోద వర్లింపంబడిన డిండిమభట్టార కులలో మన శ్రీ 

నాథ పశ్వరునకు: బిత్యర్థియగునాత. జేశతండో కనుగొన 

వలసియున్నది, 

కవితార్కి_క సింహ సర్వతంత్రస్వతం తాదిబికుదమండ. 

నుడై విశిష్టాద్యెతమతేమును 'జంపొందించిన వేదాంత చేశీక 
(fe గా 

లకును డిండిమభటబ్దారకునకును మహావివాదము జరిగినట్టు 

దశ్షిణ దేశమున నౌకయెతిహ్యము పండితపరంప కాగతముగాం 

జెప్పుళొనయడుచున్న ది 

వేదాంత బేశికలకును, 'డిండిమభట్టారకునకును శ్రీరంగ 

పురమున వివాదము పెసంగెననియు నప్పుడు వా రిరుగ్గిరును 

బరస్పరము సమస్యల నొసలికొని పూరింపంజొచ్చిర నియు 

నందు 'బేశికలు “క లిందనందినీతకే ననంద నందనందన అని 

నిరోవఘ్యు సమస్య నొసంగలూ నందలిమర్శుమును గుర్తింపక 

భట్టారకుడు సోహ్ట్యముగానే పూరించుటచేం బరాభూత్రు. 

డయ్యెననియు దాక్రీ ణాత్యపండితులు చెప్పుచున్నారు. 
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ఆవివాదమున నే డిండిమభట్టార కుండ; 

శో ౫ “ పాజ్ఞానా మేవ రాజ్ఞాం సదసీ నసహతే వాచ మళ్చేతరేషాం 
శుదే పా 'కేపము దాం యది చ ససపహాలే డీండిను స్ఫార్వభామ?ః 
భాంకుర్వ ద్భేకకుక్షింఛరిషు భయభర్య భాంతభోగేం దను భూ 
(ూణ(భంళీ కి మంభః ఫణీషు పతిగరాట్సం[భమిో బం భమోతి,”? 

అనియును, --- వేదాంత బేనికులు--- 

వో థీ బాహ్యా ర్వక్షాడంబనై ర్మాభమంకు 
సమ్యక్షి త్వాఒభ్యంతరం శోధ యంతు] 

నిన్లేతారో నీరస ల్వేన కోవా 

డిండీరాణాం డిండిమానాం చ భేద, 

అనియును బరస్పరను నిందించుకొనిరంట! రసార్గవ 
సుథాక రకర యనంబరణగు సర్భజ్ఞసింగభూ పా లుడు వెషవ వాల జా శీ దుఖ 

మతాభినివిషుయడె తనయాసానమునుండి కొన్ని మతరహాస్య ఈ డాం థి 

* డిండిమసార్వభాము(డు ప్రాజ్ఞలే యగు భూ పొలుర సభలయం దల్చే 
తరుల వాక్కు_లను సహింపండు. కాని, కదులు చేయ నా'క్షే పముద కూర 
కుండును. లెక్కి_౦పయడు. నెజ్బదాచులకు భయాతిరేకము'వే గర్భ సావన 

నలంగంజేయ గరుడండు బెళబెకలాడు చిబుగప్పలతోం బొట్టనించు 
కొనుచండు బురుదపాములకె కాటోపముతో. బోవండుగచా! * 

4 ఓ పాజ్ఞలా రా!పయిపయి వర్జా(అత్షర ములం -౮ గు) డంబరములతో 

మోసపోవకుండు. తీన్నంగా ఛేదించి (పదచ్ళేదముబేసి -చీల్చి) అంతరమునం 

శోధింపుండు. నీరసత్వముచే (నిర్ --రపత్వము, నీర--'స తము) డిండీర 

మూలకును డిండిములకును భేదముగ అదా] 

12 



178 శృంగార శ్రీనాథము, 

ములను చెలిసికొనివచ్చుటకు. ,వెవ్షవ్రులను గొందజ చేశికుల 

యొద కొనిపెననియు చేశికలును రవాస్యసంచేశ, తత్త (సం 

చేశ సుభాపీతసీవ్యాదిగోంథముల రచియించి సింగభూపా 

'లుని కొజ కనిపెననియు నొకయెకిహ్యాము కలదు, చేశికల 

తత్త ్ వసంబేళోపసంహారమున _- 

న్లో, తివిధ చిదచి దేకలక్ష్యతం తే 

యతిపతియామున భాపి, తే నియోక్సుః 

ఇద మితి నిగమాంత దేశి కేన 

షత్రిసమదిశ్యత మాధ వాత శ్ర బెస్ట్రం 

అని యున్నది. ఈమాధవాత్మజుండే సర్వజ్ఞసింగభూ 

పాొలుయడని తర్వాతి _వెప్టనగ9ంథములు వాకొనుచున్న ఏ, 

శో, వ్యా ఖ్యాకృచ్చఠ కోపముఖ్య వచసాం సర్వజ్ఞసింహాయ స 

ద్భాజే తత్త ప్రపొతాత్న కాని రచయకా నూక్తాని యఃపా9హిణోత్ , 

--అచార్యద్వాత్రింశత్ , 

ఫ్లో, తతశ్చ సర్వ జ్ఞనృనీం హాభూపః 

పా9గేవ రామానుజదర్శనస్థః | 

తీవ్రాం ముముక్షాా మధిగత్య తసి 

న్లురౌ భరన్యాస మెపేక్ష తేస 0 

(శ్రీవెన్లవా(గ్యా అవీ తత్స 9యకాః 
(ప్రణమ్య భూయః పదపద శ్ర యుగ శో | 

ముముక్ష్రు మేనం గురుసార్వభా మే 

సమర్చయామాసు రనన్యరత్షమ్, 
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సోఒయం మహాకారుణి కాగ9 గ శో 

నిజాంతరంగ్లై సిని వేదితార్థః 

అంగీచకార స్వయ మేవ రక్షా 

భరం ముముక్షపివరస్య కస్య! 

—నిగమాంత దేశిక సచ్చకితిరక్నా వలి. 

బంక ననేక గ 9౦థ ములందు. గలదు, రసార్దవసుథాకర 

కర్త యనంబరగు సింగభూపతి కై). 1890 పోంతకాలమున 

నున్నాడు. చేశికులు 1270 మొదలు 1870 వజకుం గలరని 

గురుపరంపరాపిభావమందలి యీ శ్లోకము తెలుపుచున్నది: 

న్లో డశ్రిధథయోాగ్యో శ్రే శుక్ల ఉదభూ ద్వేంక కేశ్వనః 

అబ్బపాయే వే పాగియా త్భామ్యేన పరమం పదమ్, 

సిరిని సమకాలమువారినిగా సంఘటించుట క్రిష్టకల్పన 

మగుచున్నది. మన _శ్రీనాథకవీశ్వరుండు సర్వజ్ఞ సింగభూపా 

లునిదర్శించె ననునది యెొల్లర కును 'వెల్లడిగాం దెలిసినవిషయము. 

సామాన్యదృష్టి తోం బరికీలింపంగా నీయైతిహ్నూములనుబట్లి 
3 ye యై చ్చి ణు 

డిండి మభట్టార కుండును -దేశికులును సర్వజ్ఞ సింగభూ పాలుండును 

శ్రీ నాథుడును సమకాలమువారని గోచరించును. వేదాంత 

చేశివలు మృతిసెందినతర్వాతం బదునైదు సంవత్సరములకు 
తో రు 

గాని మన శ్రీనాథకవీశ్ళరు(డు జనింప లేదు. నలుబదిసంవత్పే 

రములకుం బై పడిన వయస్సుననే శ్రీనాథక ఏశ్వరుండు డిం 

డిముభట్టారకునితో వినదించినట్టు నిర్రారణ మేర్పడుచున్న ది. 
లు బు ధి 



కావున బేశికలతో వివదించిన డిండిమభట్టాంకుండే శ్రీనా 

థునిప్రత్యర్థి యగుననుట సంగతముగాదు, మణియు డిండిమ' 

భట్టారకుని జయించినత ర్వాత చే శ్రీనాథుని చే దర్శింపంబడిన 

సం సరిగా బాలుడు చేశికల సమకాలమువాం డగుననుట. 

యత్యంతాసంభావ్య మగును, 

శ్రీకంకాగమఠిఖండమండనమణిమై విజయడిండిమ మ: 6 

దొలుత నార్టించిన డిండిమప్రభుండును (యోగానందప)ిహసన 

క రమా తామహు.:డు) వేదాంత బేశికులును సవమకాలమువెా 

రగుదురు, కావున బేశికనిప్రత్యర్థి పిథమడిండిమప)భుం డని 

నిర్థారింపందగును. శ్రీనాథుని పత్యర్థి పౌొథ బేవరాయలకాల 

మునం గల యోగానందపిహాసనక ర్త ద్వితీయ డేండిమభట్టా' 

రకుం డగును, శ్రీనాథుడు పాఢ దేవరాయల యానస్థానము 

ననే కనకాభిపే.కాదిసత్కారమును గాంచినట్టు స్పష్టముగా 

చెలియుచున్న ది. 

ప 9 ఎకో ఇక సర్వజ్ఞసింగభూపాలు రిర్వురని వెబ్లాటివారి 

వంశ చరితములు లెల్పుచున్నవి. రసార్షవసుధాక రకర యనం 

బరగునాతండు తద్వంశమున నేడవతరమువాండంట! అతండు. 

"దీశికునికాలమువాండు, శ్రీనాథ్టునిచే దర్శింపంబజిన సింగ 

భూపతీ పదవలేరమువాండంట! శ్రీనాథుని వే దర్శింపంబడిన సింగ 
భూపలి రసార్శవసుధాక రక_ర్తనాంబరగు సింగభూపతి కాండ 
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నుట నిస్పంశయాంఛము. ర సార్ష్మ వసుభాకరకాకునకు సర్వజ్ఞ 

వీరుదము లేదని నేను నిర్ణయించు చున్నాను. ఈవిషయమున' 

గల ప్రబలకాకణములు ప్రకరణాంతరమున వివరింపంబకునుః 

'రసార్తవసుధాకరమున  సింగభూపాలు6 డనపోతాత్శజు(డని 

కలదు. చేశిక్రుని తత్త ఏసందేకోపసంహార శ్లోకమున మాధవా 

-త్నృజు( డని కలదు, ఇది యెట్లో! చేశివల (గ్రంథమందు స్పష్టముగా 

మాధ వాళ్ళజుం డని యుండగా దానికి విరుద్ధముగా దర్యా 

'తివారుసర్వజ్ఞ సింగ భూపతి యని వాయువోశతలు విశ్వసింపం 

దగినవికావు, ేశీకులు సర్వజ్ఞసింగ భూపతి పేరు చెప్పలేదు 

మనకు. డెలియవచ్చు చున్న సింగ భూపతులు మాధవాత్మీజులు 

గారు. అవంశమున మాధవం (మాదాశేం డున్నా (డు. ఆతండు 

రసార్లవసుభాకర కారుని పిన్న తండి). తత్పుత్తు)నికి దేశికుల 

వారు గ్రంథముల నంపియుందురు. సింగభూపాలుర విషయ 

మును బక రణాంతర మున వివరించి తెల్సెదను, 

అష్ట్రదిగ్విజయ పటహీకృత బిరుద డిండిమాడంబరులునుు, 

గవిసార్యభాములును. నగు ద్యితీయతృతీయ డిండిమభ ట్టారి కు 

లు క ర్హాటాధిశరుల యాస్థానక విశ్వరులని కనుంగాంటిమి. ద్వి 
వ థి 

తీయడిండిభుభ ట్లారకుండు ED 1446 వణుకు గల్లు పోఢ, 

చేవరాయలయొద్దను, దృతీయ డిండిమభట్టార కుండు 3).1490 

పాంతములగల్లు సాళ్ళగుండ నరసింహ రాయ లయొద్ద ను, గల 



రని తెలిసికొ ంటిమి* వేదాంత బేశికుల పిత్యర్థి పీథముడిండిమా 

సిభుం డనియ్కు శ్రీనాథుని (ప్రత్యర్థి ద్వితీయడిండిమక విసార్వ 

ఖాము6 డనియు( -దేల్చితిమి. జంక (శ్రీనాథడిండిమభట్లారకుల 

వివాద మెక్కుడ నేవిధముగాం బొసంగెనో కనుంగొనవలసి 

యున్నది. 

స్ర్రీనాథుండు క ర్తాటపిభునాస్థానమున  కరిగినట్టు 
కొన్ని మైతివ్యాములే కాక చాటుపద్యములును జాటుచున్న విం 

క ర్లాటాధీశ్వరుండగు పాథ బేవరాయని దర్శింపం గాల గొం 

డవీటినుండీ శ్రీనాథుడు విద్యానగరమున  కరిగాను. రాజ 

దర్శనమునకుం బూర్వము తదాస్థానవిద్యాంసులను దర్శించి. 

వారిమెప్పును దోడ్చాటును సంపాదించుకొన వలయునుగదా! 

పాథ బెవరాయని యాస్థానమున విద్వాంసులుగా నున్న 

ముముృక వి డీండిమభట్టు మొదలగువారిని దర్శించెను, అప్పుడే 

శ్రీనాభునకు డిండిమునకు  జెడిసినట్టున్న ది, ముమ్మక విని 

గూర్చి క్రీనా థుం డార్టవముదోంపలాం జెప్పినపద్య మిది: 

వీ పంపావిరూపాక్ష బహుజటాజూటి కా 

రగ్యథ| పసవసౌరభ్య ములకు 

తుంగభదాసముత్తుంగవీచీఘ టా 

ళ్ గంభీర ఘుమఘుమారంభ ములకు 
కళసాపుర్యపాంత కదళీవనాంతర 

(దాక్షూలతాఫల స్తబక ములకు 

కర్జాటకామినీ కర్లహాటకరత్న 

'తాటంకయుగ భఛాళధళ్య ములకు 
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గీ, నిర్నిబంధనిబంధమై సెనయః కవిత 

"తెలుంగునను సంస్కృతేంబునం బలుక నేర్చు 

(పౌఢ దేవే్యదరాయ భూపాలవరుని 

సమ్ముఖంబున దయంజూడు ముమ్మనుక వ్! 

కొండవీటివర్ష న సీసపద్యము శ్రీనాథుం 3 డేసమయమునః 

జెప్పి నదిగా నుండందగును. ముమ్మకవి యడిగెను: “అయ్యా! 

మారు "రెడ్డిరాజుల యాస్థానమున విద్యాధికారిగా నుంటిరి 

గదా! వాపి శేమి?' తెలుపరైతి? రే” యని. శనాథుం 

డిట్ల నెను; 

క్వ త్రరువున గాండివం విడండె ధర్మజునానం గీరీటి, యేను జా 

కృరసీజెనే శ్రయానతి విచారముచొప్పున గర్వహీనతళా 

మరలి “తెనుంగుభూమి కసమానగతికా గొనిపోవువాండ సై 

బిరుదులు నారివాగుకడ. బెట్టితి సత్క_విసార్వ్యభాముండకా 

ఈ పద్యమునర్థము మిక్కిలి లోంతయినది. “సత్కవి 

సార్వభాముండళల” అనుట యవ్షదిగ్విజయ పటసికృత బీరుద 

డీండిమాడంబరుండును గవిసార్వభఖౌముండును నయి యక్క_డ 

నున్న డిండీ మభ ట్టార కునకును దుస్పహామయ్యెను, స్పర్థ యెర్స 

డెను, డిండిముని పలుకుబడిచేతనో యేమో రాజుదర్శనము 

వెంటనే శ్రీనాథునకుం గలుగ లేదు. చేశ మర్యాదనుబట్టి తలకు 

గుళ్లాయున్సు మేని కంగరకాయును దాల్చుట మొదలగు నన 

భ్యస్తవిషయము లక్క_డ శ్రీనాథునకుం దటస్థించెను. ఆదేశ 
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మువిధము తేనకు సరిపడకుండెను. కర్తాటరాజ్యలన్ష డీ వేడి 

శోలుగా నాతం డప్పు డీక్రింది సద్య ఘము6 జెప్పెను: 

శా కుల్లాయుంచితిం గోంసుట్టితి, మహాళూర్చాస ముక దొడ్డితికా 

వెలులీకా దిలపీషముకా మెసవితికా విశ్వ స్త వడింపంలాం 
రి జ్ర — యె 

జల్లాని యంబలి. (దావితికా రుచులు దోసంబంచు6 భో నాడితికా 

3 దళ్లీ! కన్నడ రాజ్యలక్ష్మి! దయలేదా? నేను శ్రీ నాథుండజా, 

“అమ్మా! నాకు 'జందలకడ రాజదర్శనాదికము సమ 

కూర్చి స్వ ే శమున కరుగ సెలవిమ్మా” యని యిట్లు వేడి 

కొనెను 

దర్శనము లభింపక పోంగాం బొ)ఢ దేవరాయనికడ 

నేదో యసందర్భముగా శ్రీనాథునింహూర్చి ప్రసంగము. జరి 

గను. శీీనాభున కది తెలియవచ్చెను. ఈకిందిపద్యము చెప్పి 
పౌఢదేవరాయల కనిచెను: 

వీ డంబు సూవీ ధరాతలంబు పెం దిరు గాడు 

కవిమో(దం గాని నాకవచమేయ 

ద్నుష్పయోగంబుల దొగకొని చెప్పుడు 

ఖీ కవిశిరన్సున “గాని కౌాలంనవాయ 

సంగీత సాహిత్య సర సవిద్యల "నేర్చు 

కవుల ల్ మ్ములు "గాని 'కొల్చివిడున 

చదివి చెప్పంగ నేర్చి సభయందు విలసిల్లు 

కపనోరు గాని (చక్కూలు గం దన్న 
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చంట కవులకు బలువైన యింటిమగండం 

గవులవాదంబు వివవేడ్కం గచ్చెనేని 

నన్ను6 బిలిపింపు మాస్థానసన్ని ధికిని 

లక్షణో కేంద! |ప్రౌశరాయక్షితీం ద! 

తరువాతే రాయలు సభ కూర్చించెను. రాయలసన్ని 

ధిని శ్రీనాథునకును డిండిమభట్టారకునకును వైరము వర్గిల్లైన్కు 

కవితావిషయమున వా రిరువురును విజగీషువులై వివదించిరి* 

డిండిమభ క్టార కున కున్న క విసార్వభామబిరదమును శ్రీనా 

థభుండుకూడ. దాల్చుటచేక వివాద మేర్పడినదనుటకు “చిరు 

దులు నారివాగుకడ బెట్టితి సత్కవిసార్వ్యభాముండ౯ా” అని 

(శ్రీనాథుండు చెప్పికొన్న పద్యమును శ్రీనాథుని బావమటుంది 

దగ్గుంబల్లీ దుగ్గన్న _ చెప్పినపద్యము: “కవిసార్వభాములై 

కర్నాటవిభుచేతం గనకరత్నాభిపేకములు నొనిని యను 

పద్య చరణముగాడ సాధకములు, వివాదవిషయవి శేషములు 

"తెలియరావు గాని యది యుద్భటముగా జరిగినట్టు మాతృము 

తెలియుచున్నది, పోఢరాయ లప్పుడు బాలను, యువతిని 

బాఢను మోలను గూర్చి నాలుగుపద్యములు షెప్పంగోరం 

గా శ్రీనాథుడు వెప్పెనంట! అం దొళటిమాత్రము. వాటు 

పద్యమణిమంజరి రెండవభాగమునం జేర్చితిని: కర్ణాటక 

మ్మోనా ఛేంద్ఫుసభక౯ా గవిశత్వవిజయోత్సాహంబు గైకొన్న 

మా శ్రీనాథుకో అని రాధామాధవకని చెప్పినాడు కాన 
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నా వివాదము కవిత్వవిషయమున జరిగినదని యేర్సడుచున్న ది. 

శ్రీనాథునిది యోకింది పద్య ము: 

కీ దీనార టంకొలం దీర్భమాడిం చితి 

దకిణాధీళుముత్యాలశాల 

పగులగొటించి తుద్భటనివాద(పౌఢి 
(on) శ . 

గాడడిండిమభట్లు కంచుహోక 

చం దభూషకియాశకి రాయలయొద్ద 

చాదుకొల్పితి సౌర్వభామబిరుదు 

పలుకుందోడై తాం ధభొ పామహాకావ్య 

నెపధగ ంథసందర్భ మునకు 

నెటుల మెన్సీంచెదో నిన్ను నింకమింద 

శావుసింగమహీ పాలు ధీవిళాలు 

నిండుకొలువున “నిలకొనియండి నీవు 

సర ససద్దుణనికురుంబ! శారదాంబ! 

గాడడిండిముభట్టునకుం గంచుఢక్క కలదని యావ 

అశే మన మెబుంగుదుము, ఆతండు వాదకుశలుండు, పాం 

డిత్యదర్చము కలవాండు నని కూడ నెజుంగుదుము, శశ్రీనా 

థుండుమాత్య మేమి కొబుకయడువాండా! నిన్నటిదాకా 

జెదకోవుటి వేమారెడియాసానమున నిట్లిపని పట్టియున్న 
ఆ థి లు టు 

వా౭డేకదా? శ్రీనాథునకు డిండిమునకు జరిగిన వివాదమునC 

జందభూ పకోయాశ _క్రిరాయలనువారు మాధ్యస్థ్య్రము జరిపిన 

వారు కాంబోలును. “చందిభూవక్రియాశ క్రి రాయలయొద్దం 



చాదుకొల్పితి సార్వభామబిరుదుు ” అన్న చరణమున 

కర్గము పెవిధముగా నుండునని నే ననుకొనుచున్నాండను, 

“చంద) శేఖర కియాశ రక్తి” “చుది శేఖరు కియాశ క్ట” యని 
కవ్రులచరితోము మొదలగువానిలోం  గలదు?ాని పోచీన 

లేఖనము లన్నింటను “చందంభూపక్రియాళ క్రి” యన్న 

పాఠమే కానవచ్చుచుండుటచే నేను దానినే కయికొన్నా( 

డను. చంద్రభూ షక్రియాశ క్తి హస క్తిలోం గొండూరునొస 

నము చదువవలసినది, అనుబంధమున: జూడందగును. క్రియా 

శకి కిస్వామిశిష్యు(డయిన చందృభూవణాచార్యునికిం గర్హాటా 

ధశ్వరుండగు బుక్కు రాయండు శిష్యుండని చాషకళకః చెలి 

యుచున్నది. ఆశాననము క్ర, 1849 లో నెలకొల్ప(బడినడి, 

ఫ్రీనాథునికాల మునకు సరిపడునది కాదు. ఆకాలమునం 

గర్భాటాధీశ్యరులకు గురువులుగాం _ గాశీవిలాస, కియాశ క్రి 

ప్రభృతులు (కియాశ క్రిపదలాంఛను లుండిరిం వారి పరంపకలోం 

బోఢరాయలకాలమునం గూడ నొక చంద్భభూవక్నియా 

త్రి కలంజేమో! 

వివాదమున డిండిమభట్టారకుం డోడిపోయినట్టు మా 

ధ్యస్థ్యము నెబవీన పండితుడు నిర్ణయిం చెను, కీడిపోయిన 

పండితునికి: గవిసార్వభామబిరుదము పోయి నిరా శ్షేపముగా 

శ్రీనాథుని యది నిలిచినది. మజీయు నాపండితుని డిండి 



వాడంబరముగూడ నడ(గారినది, “పగులంగొట్టించి తుద్భట 

వివాదపౌ”ఢి గాడడండిమభట్టు కంచుఢథక్క” నను చరణ మో 

యర్థము నెజింగించుచున్నది. దీనినిబట్టి సరిగా శ్రీనాథుం 

డాతని కంచుఢక్క_ను గొడళ్లచేం బగులంగాటించినాండని నిర 
యగు లు . ర్ 

యింప నక్క_అలేదు, మరల నాతం డాఢక్కావాద్యాడంబర 

మును గొన్నాళ్ళదాంక సాగించుకొనకుండునంతటి యవ 

మానమునకుం బాల్పడినాండనుట చాలును. పొఢచేవరా 

యండు కీనాథుని పాండిత్య కెండీర్ణ్య మునకు( బరితో వము 

చెందెను. ఆసందర్భముననే మన శీ)నాథకవి సార్యభౌమున 

కాక ర్లాటాధిశ్వరుం డత్యంత గార నాస్పదమగు తన ముత్యాల 

. శాలలో బహుపండిత పరివార బహుకారపూర్యకముగా 

నప్పటిబంగరు నాణెములగు దీనారములతోను టంకములతో 

ను స్యర్షస్నానోత్సవము సవాకూశ్చెను. ఈసత్మా_రము జరు 

శనున్న ప్పుడు కీ్రీనాథుం డీపద్యము చెప్పినాండు; 

చ, జననాథ్లో త్తమ! దేవరాయన్ఫపతీ! చ శేశ! (శ్రీ నత్సలాం 

భనసం కాశమహవోపఫాప! హకిరక్షాదక్ష! నాబోటికికా 

గున్ఫపస్తోత సముద్భవంబయిన వాగోషంబు శాంతంబు గాం 
/ — 0 (0 

గనకస్నానము వేశాక పొగడంగా శక్య మే జేవరకా, 

రాజ్యలశ్షీ శ్రవీఠికాతంత్రముసం గనకాభి పేకసత్కార 

కళమము. చెప్పబడినది. రాజు విద్వగ్గోవీలో నసామాన్య 
౧ అ 
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ఎవెమువ్యము చూవినవారికిం గనకాభి పేక సత్కారము కావింప 

వలయుననియుం గనకాభిపేకమనలగా దీనారములు టం 

ములు మొవలగు బంగరునాణెములను సభామధ్యమున నున్నతె 

వీఠమునం గూర్చున్న విద్వన్నాళిమాళ్ళిపె జలము కమ్మరిం 

చినట్లు కమ్మరించుటయనియు, నట్లుకుమ్మరించిన నాణెముల 

నాసమ్మానోత్సవము దర్శింపవచ్చిన విద్యాంసులకుం దదితరు 

లకు బంచిపెట్టవలయుననియు నందు(గలదు, ఈక నకాభిషేక 

సత్కారమును బా్రచినకాలమున* బలువురు విద్వాంసులు 

పడసినారు. సర్వజ్ఞ సింగభూపతిచేం గొలచెలమపెద్దిభట్టు కాంచె 

నంట! కాక తిపితాపరుదు)నిచే నాతనికాత కాంచెనంట! ఇట్లు 

మటికొంద జున్నారు. “చీనారటంకాలం దీర్థమాడించితి దక్ష 

ణాధీకుము త్యాలశాల” నను చరణ మోావిషడుసు.ను దెలుప్పు 

చున్నది. ఇందు దశ్షి శాధీళశుడని కలదుగాన నాతండు కర్తా 

టాధీళుండు గాక వేణ్ొక (డు కావచ్చుననికొంద అంచురు. కాశీకి 

ఖండముక డపట: 

వ క ర్రాటక్షీతినాథమా క్తి సభా గారాంత రాకల్పిత 

స్వర్షస్నానజగ త్ప్రసిద్ధ కవి రాట్సంస్తుత్య చారిత్ర! దు 

గ్ఞాణోకారాశిగఖీర! పాక్లాముఖమ ధ్యాహ్లో పరావ్హోర్భి తా 

పర్గావల్లభ! రాజశేఖరమణీ! పంటాన్వయ[గామణీ! 

బందు, గర్లాటక్షీ తినాథుండసి కలదు, మటియు గవి 

సార్వభౌముండై క క్రాటవి భుచేతం గనకరత్నా భిపేకములు 



గనిన “ శ్రీనాథసుకవి” యని దగ్గుంబల్లి దుగ్గనక్ వి చెప్పి నొయను. 

విభాగరత్న మాలలో బా)ఢేవరాయండు “దన్ని ణాధిపతిః 

స్వయమ్” అని యనంబడినాండు, ఇదివజణ కుదాహరి౧చిన 

శ్రీనాథునిచాటుధార “జననాథో త్తమ 'దేవరాయనృపతీ!.. .. 

కనక స్నానము చేసికాక పొగడంగా శక్యమే చేవరక్కా” అని 
"దేవరాయని. జేర్కొ_నుచున్న ది. ఇంక్ సంశయమున కెడము 
కలదా? మజేయు. గన కాభిపేకసత్కారమును బడసీనవీదప 
శ్రీనాథుండు దేవరాయని నిట్లు పొగడినాండు; 

ళా, జోటీ! భారతి] రోూర్భటికా మెజయమో చోద్యంబుగా నేను గ 
ర్ఞాటాధీళ్యరు చేవరాయన్భ పతికా నాసనీరాధాటీచమా 

కోట్ఘాోటక భట్టి కాఖురఫుటీకట్టాక సంభ ట్రన 
స్ఫోటీధూతధ రారజశ్చుళుక తాంభోటికా (బళంసిం చెదకా, 

(శ్రీనాథుండు క ర్భాటక రాజాస్ట్థానమునం బొందిన యీ 
| కవిత్వవిజయగారవ మంధ్య్రక విలోకమునం జిర కాలము ప్రస్తు 
తమగుచుం జెను. శ్రీనాథునిమజుంది దుగ్గన ప్రళంసించు కేకాక 
యచ్యుత రాయాభ్యుదయక _ర్తయు నచ్యుతీ రాయల యాస్థాన 
శపీశ్వరుండ్కు శ్రీనాథునిచే నోడయొట్టయిడిన డిండిమునిమను 
మండు నగు రాజనాభునితో౭యబాటుగా నచ్యుతరాయల యా 
స్థానముననే కవిగానున్న రాధామాధవకవి యీవిషయము 
నిట్లు పీశంసించినా(డు: 
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శా, నూన్న్మా స్త్ర ప్రమదామదస్సుకిత వమోోజూత కారిన్య ముక 

బూనంజాలు వచోవిలాసమున నింపుల్ మొజం గర్గాటక 

మ్మూనాభేం దుసభకా గవిత్వవియోత్సాహంబువై కొన్న మా 

(శ్రీనాథుం గవిసార్వభౌముం. గొలుతుకా నేచాంజలుల్ గీల్క్కాానకా 

(శ్రీనాథుండుకూడ _ నికవిత్వవిజయము నభిమానము 

తోం బేక్కొనుచువచ్చినాండు. సర్వజ్ఞసింగభూ పొలుని దర్శిం 

నరిగినప్పుడు చెప్పినపద్య ముదాహృకమేగచా! కాశీఖండము 

కడపటిసద్యము కూడ నుదాహృతమేగదా! మణి కాళీఖం 

డము కృత్యవతరణికలోను గద్యమునందును గూడ నీవివయ 

మును శ్రీనాథుడు పేర్కొన్నాండు: “అధ్య క్షీ ంచుం 

గవిసార్వఖామ! భవదీయ పౌిఢసాహిత్యముల్,” “తెలు 
గుచేసెదం. గర్హాటటేశకటక పద్మననహేళి! శ్రీనాథభట్ట 

సుకవి,” “కవిసార్వభౌమ. శ్రీనాథనామభేయ పిణీతంబైన 

కారీఖండమునందు” వ్రందు( గర్గాటదేశక టక పద్మ 

వన హాళి" యనా (గరాటదేశమందలి రాజధాని ' 

(లేక ప్ఫోసిద్ధపట్టణములు) యను  తీమ్మితోవునకు నూ 

ర్యుండు* అని యర్థము. శ్రీనాభునిరాకచే నా రాజధాని 

(అందున్న సరసులు పండితులు ననుట) యంతయు నానంద 

వికొసము గాంచెనని భావము. అట్లు వారందబు నొనంద 

మందుటకు శ్రీనాథుం డక్కడ నెంతవైదువ్యచమత్కారము 
చనెజిపినాయో! కొందటుకవులు పేరువేర్కొనక కవీసార్వ 
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భొమవిరుదముతోోచే ,శ్రీనాథునిం బిస్తుతించిర, నిరతిశయ. 

బవుమానముతో శ్రీనాథకోవి కవితావిలాసములను భావనే 
యుచుండు నేను “కర్ణాటకటకి పద్మవన హేళి” యను సవజ)పు 

బలుకుంబోలు పలుకును దత్క_వి తాలుబ్ధుండనై యేతత్పికరణ. 

పాొరంభమునం గూర్చిన సీసపద్యపుంగొన నలంక రించు 
ఫొన్నాండను, 

నాంటికాలమునం బండితు లెట్టు నిరంకుశ చర్వు ల డీ 
నుచుండెడివారో స్వతంతులగు నప్పటిరాజులు విదా 

ష్రియులై వారియం చెంత గారవప్రపత్తులు క లిగి సత్కారము 
లొాదవించుచుం జెడివారో తలంచితిరా! అంతటి యఖండ పండి. 

తుండగు డిండిమభట్టారకునితో డీకొని వాదించి యూోడించి 

యాతని లోహడిండిమమును బగుల: గొట్టంచి మన క్రినాథ 

కఏశ్వరుండు "తా సార్టించిన యకోడిండిమము నాంధీమండల' 
మందెల్ల నెడతెగక సార్వకాలము 'మో9ంగించుచున్నాండుం 
మనక ఏశ్వరుం డార్ట్చించిన ఢంకా యరుగుతరుగులు లేక పగులం 
గొట్టరాక యేకాలమును మోీ(గుచుండునది. ఆహో! శ్ర్నాథ 
కఏశ్వరుండు నశ్వరమగు భొతికశరీరమును ఏీడనాడియు శా 
శ్వేతమగు క్షీర్తిమూర్తితో నాంధిలోకమున నెన్న (టికిని గవి 
సార్యభామపదవి నలంకరించుచునే యుండునుగచా! ఆంధ) 
కవీశ్యరులం దిట్టమహాభాగ్య మెవ్యరే ననుభవించియుందురా? 

Go 



శం గార బం నాథ్రము, 

నన 

వవ్చప్రక రణము, 
అ 

మ, (పతిభాకాలంలం పండికులొ్ కవులు సంభావింతంగాం వాండితీ 

చతురుం డై సుగృహీత నాముండ డగు 'నాసర్వజ్ఞసీంగ క్షమా 

బతిధునబానికి "నంగి దివ్యక నిశా పావీణ్యాముం జ్రాాాపీ ప 

క్కతుండై వచ్చిన సత్క_వీశ్వారునకుం గేల్య్మోడ్ను సంధించెదకా.. 

కర్లాట దేశాటనము. 

శ్రీనాథుడు కీ. 1485 పొంతమునం గనకాభిపేక 
సత్కారమును గాంచినా(డని తెలిసిఫొంటిమి. అప్పు డాతేండు 

కర్హాటదేశ మున ననేక స్థలములను దర్శించినాండు. “కళ సాప్రుర 

పాంతక దళీవనాంతర దా9క్షూలతాఫ్థల _స్తబకములకు” ననుట' 

దీనికి ద్యోతకము. కర్హాటదేశమునం గళసాపుర మిప్పుడు 

గలదు. విద్యానగరమునకు ముప్పదిమైళ్ళదూరమున నున్నద్. 

అనంటితోంటలు, దాోకాలతిలు నక్కడ సిష్పుడు నక్కు వగా 

నుండునంట! ఒక శాజాస్థానమున చెలకొస యునికి యాతని 

కివ్వుడు లేదుగాన యేచ్భముగా నచేకస్టలముల కరుగుచు 

వచ్చినా(డు. రాజమ హే హేందివరమున వేమవీరభదా రెడ్ల 

యాస్థానకవితాపదము దొజకువటకు న్తం డిట్లు తిరిగినాండుం 
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ఈసంచారమందు రాచకొండలో రాజ్య మేలుచుండిన సర్వ 

ఫైసింగ భూ పతిని గూడ నీతండు సందర్శించినాండుం 

సర్వజ్ఞసింగభూ పతివిషయము, 

ఇది యింతనజకు బహువివాగగోస్తముగా నున్నది, 

వెలుగోటి వారివంశ చరిత) మను నొకపిశ _స్టచరిత్స)గంథమున 

సీవిషయము జాగిత్త తో జర్సింపంబడినది* అప్పటి "రేచర్ల వెల 

మపిభువు లేకశిలానగర ముచేరువనున్న రాచకొండ, చేవర 

కొండ మొదలగుస్థలముల నెలకొని రాజ్య మేలిరి. ఆదేశ మి 

పుడు నైజాముమండలమున జేరియున్నది. అక్కడి శిలాతా 

మిశాసనము లనేకము లింకను బయల్పడ లేదు, శెచెర్లవంళ్యు 

లచరిత్సమును జక్క_ంగా గుర్తించుట కట్టిశాసనముల 

తోడ్చాటు కావలసియున్నది. 'వెలుగోటివారివంశ చరిత) మును 
కచించినవారు బహుప్పయాసమునం గొన్ని శిలాశాసనములను 

'సేకరింపంగల్లిరి అవి యావంశమువారి చేశకాలములు నిర్ణ 

యించుట కనర్గ మయిన సాధనములుగా నున్నవి. పా్రాచ్యలిఖ 

తేపుస్తక కలత! వెలుగొటి వారివంశానళి యని యొక పోత 

వ్యోతగ్ఫంథ మున్నది. అదియు ననేకవిషయములను బెలుపు 

ను జరితకారుల కత్యంతసాహా శయ్యుక ముగా నున్నదిగాని దాని 

లో నల్చ్పప్రమాదము లక్క_డక్క_డం గలవు, అట్టి వాని. గొన్ని 

టిని శ్రీ చిలుకూరి పరభదిరావుగారు చెనకినారు, వెలుగోటి 
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pe నంశ చకిత్సము రచించుట కివియే ముఖ్యా వారము. 

we లిఖతపు స్త సక శాలలోని పాత వ్యాతగ్ళంభధమున శ్రీ నొ 

ప Ak అష భునిచే దర్శింపయబడన నా ంగభూపతినిగూర్చ _యిట్లున్నది: 

“అ యనపోతమనేనికి పర్వబ్ద సిగమనేండున్నూ వసం ర 

రాతేయ(డు పుట్టి రం దగ్యిజుండుు 

ఫ్రీ సకలవిద్యా భ్యాస సాహాసగరిమంబు 

సూటిమాజుల 6 దోడు సూవనాండు 

కఠిన శాత) వయూధఘ నక ౦ఠర కృంబు 

' వేడ్క గాళికి భుకివెట్టినాయడు 

సాభుమా” కియా సౌజన్య మున నీతి 

చెలం 'సద్వర నల్” వసి నాయడు 

సంతతాస్థ్ర్యాాత స సముదయంబులతో డ 

వెలయ బాంధవము గావించినాండు 

గీ, అతడు భూపాలమాకు9ండే చకురవిభవ 
వితతజంభారి సర్వజ్ఞవిగ9) హంబు 

వాసి కెక్కిన శెచెర్ట వంశవా? 

శ్రీత్రక సం ॥ శీత్రకరుండగు సర్వ జ్ఞనీంగ విభుండు 

x రః సః సః 

శ్రీనాథు(డు సర్వజ్ఞనిసమ్ముఖానకు పోతూ ఇారదాం 

బను ప్రొర్టన జేసిన పద్యం: 
బీ దీనారటంకాల దీర్లమాడించితి 

దక్షిణా ధీశుము త్యాల శాల 

¥ భో 

$ శ x 

సర ససద్దుణ నికురంబ! శారదాంబ] 
4 
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సర్వజ్ఞసింగమనే(డు శ్రీనాథునప సమహ్యయిచ్చిన' 

పద్యము: 

ఉం తీక్క.క రావుసీంగవసు ధా వరు డర్జుల కర్ణమిచ్చుచో 

దిక్కుల లేని కర్ణుని దధీచిని ఖేచరు వేల్చుమాూను6 బెం 

"పెక్కినకామ ధేనువు శిభీంద్రుల నెన్నెదు భట్ట! దిట్టవె 

జ్ ' య య 

ఇత్యాది. తర్వాత సింగ భూపతి తమ్ముండగు వసంత 

భూపాలునిలసార్చి పద్యము లున్నవి, 

బి. లగ శ మ గటి శా, సర్వజ్ఞసింగ భూపతిని శ్రీనాథుడు దలు హితీతి 

లోకమున. 'బాచీన కాలమునుండి కలదు. మటీయు బమ్మెో 

పోతరాజు సర్వజ్ఞసింగ భూ పలిమి(ధ భోేగినిదండక ము చెప్పీ 

నట్టు ప్రఖ్యాతి యెకాక గధ తపక నున్నది. భాగవత 

మునుగూడ నా సర్వజ్ఞసింగ భూపతి కోరంగాల బోతరాజు 

గారు తిరస్కరించిరనియు, నందు కాతండు. కువితుం డె యా: 
గృంథముసు ధ్యంసపరుప యవత్నింసౌననియు వాడుక కలదు. 

కూచిమంచి తిమ్మకవిప్రభృతు లీయెతివ్యామును గ౦ంథ 
న్థము చేసిరి, శ్రీ)నాథు(డును, బోతరాజును సమకాలము 
వారని బావమజందులవకుసవా రనికూడ బృ్రతీతి కలదు. 

సాధక ములయిన విషయము లున్నప్పు డింకం దప్పక విశ్వసిం 
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పందగునుగచా? బమ్మెర పోతరా జుకూడం  బయింజెప్పయడీన 

సర్వజ్ఞసింగభూపతి ప్రచేరనే భోగినిదండక మును జెప్పినట్టు పొచీన 

లేఖనములందులహాడ నున్నది. భోగిసిదండకమున వర్షితుండగు 

సింగభూపతి వసంతభూపాలుని యన్న యు6 గుమారాన్నవోతా 

చేనికిని బోచమాంబకపను గుమూరుండును సర్వజ్ధబిరుదాంకుం 

డును నగుట విస్పష్టము. భోగినీదండకము చూడందగును* 

శ్రీనాథువిచే దర్శింపంబడినవాండున్సు భోగినీదంకకకృతినాయ 

కుండును నోక్క_(డే యవమటకుం బికీతి పొచీనలేఖనములు, 

శ్రీనాథుని చాటువులు, సాధక ములు7ా నున్నవి. కాని యిక్క_ డ 

నొక్క చిక్కు. దాపరించినది. ఇప్పుడు _రోచింపంబడీన వెలు 

నోటి వారివంశ చరితోమున సర్వజ్ఞ సింగభూ పాలు రిరువుర నియు, 

రసార్హవసుధాక ర కారు. తనయుడు సింగి భూపతి మొదటి సర్యజ్ఞ 

సింగభూపతి యనిమ్ము శ్రీనాథపోతనలచే దర్శింపంబడిన 

వాగు రెండవ సర్వజ్ఞసింగభూ పతి యనియు, వా రిర్వురును 

తాతా ను ల జ వ్రాయబడినది. ఇది యసందర్భ 

మని నే; దలంచుచున్నాను. ర సార్హవసుభాక “ర కారునకు సర్వజ్ఞ 

వీరుదము కానరాదు, శ్రనాథవోతినలబే దర్శింపంబడీన పంగ 

భూపతిే సర్వజ్ఞ బిరుదము కలదు. వా రిర్వురును తాతా మను 

మళేయగుదుకు. వివరించి తెలిపెదను. రసార్లవసుథాకర 

యమున వారినంశ వృక్ష మిట్లు తెలియవచ్చుచున్నది: 
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1. దాచభూపతి 

2 సింగదమనాయండు 

| 
| 

ర, అనపో తానాయండు మాచానాయద(డం 

శ, సింగమ నాయందు 

| 
| | | | | 

5, అనపోత, దాచ వలభ. వేదగిరి, దామ, మాద, 

ఇందు నాల్లవవాండగు సింగమునాయండే రసార్ల నసుథా 

కరకాగు(డు. నసంతావనీనాథున యన్న యు, గనూరాన్న 

పోతనాయని కుమారుడును శ్రీనాథపోత రాజకవ్రులకుం బ్రిస 

కుండును సర్వజ్ఞ బరు దాంకితుండును నగు  సంగభూపాలు, 

డిరసార్లవసుధాకర కారుని 'జ్యేష్టపుత్తుడగు ననపోతానాయవి 

కమారుండగునని నాయుేశము, వెలుగోటి వారివంశ చరిత) 

మున రసార్లవసుథాక రశారుని నాల్లవకుమారు(డగు వేదగిరికి 

చినసింగభూపతియని సామాంతేరము కల్పించి (కల్పితమే) 

యాతేనికొడు కనపోతండనియుు నాతనికొడుకు శ్రీనాథాదు 

లకుం బస కుడగు సర్వజ్ఞ సింగభూ పతియనియు వ్రాయంబడి 

నది, అం దట్లు వా్రయంబడుటకుం బా్యాంతవా్రంతలోనున్న 

యసంగతపుంబద్య మిోక్రిందిది కారణమయి యుండును; లా 



కా 

నీ వీరా గ్రగణ్యుండు వెన్న భూ పాలుండు 

ఖ్యాతి "ేశాజు ముత్తాతతాత 

"నెల పాండ్య ౫ జసీింహుం "డెజచా చభూపతి 

ఛాతి) చేరాజు ముతాతతండి9 

సంగరాభ గుండు సింగ భూనాథుండు 

తనరంగ నేరాజు తాతతాత 

ఆదిగ రెశ్వారుం డనపోత భూపతి 

తర్కింప నేరాజు తెండ్ఫికండి9 

చీరకీకి యగు కావు సీింగావనీశుండు 

ధట్లింప చేరాజు తండితం। డి 

బిరుదభీక రుంటైన పిననింగ నరపతి 

చన్నొంద 'నేరాజు కన్నతండి 

గీ హరుండారొద 444 అ 6 అ 

సారసస్వాంత నేవావిశాలుం డయిన 

యన్నమాం బా తనూజాతు; డసఘమూ రి 

రాయరా వన్నవోతధ రావిభుండు, 

పాఠకులు పయిపద్యముసు జాగ్రత్త గాం బకిశిలింతుకు 

గాక! పమిుపద్యమున నసంగతి యిట్టిది; — ముత్తాతతాత్య, 

ము త్తాళతండి్స ముత్తాత (తాతతండిి, తండింతండి), తండి) 

యనువీధమున, బతృపరంపరి6 'జెప్పందగి యుండును, ఇం దట్లు 

లేదు. పద్యము తేప్పగానున్నది. ఇట్టుండవలెను; వెన్నభూపా 

లుడు ముత్తాతతాతు ఎజదాచభూపతి Me) 

సింగభూపాలుడు ముక్రాత, అనపోతభూపతి తండి కండి డి పిన 
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సింగనరపతి కన్నతండి, “చిరికీర్తియగు” ---ని త్యాదిచరణ 

మసంగతము, తొలలగింపవలసినది. మజియు “సింగభూనాథు3 

కు తనరంగ నేరాజు తాతతండి)” యని యుండును. పయిచర 

ణమందు ముత్తాతతండి) యుండగా మనల నిక్కడం దాత 

కాతడకుని యుండంగూడదు. ఈదిన్దు బాటు సరియనుటకు రసా 

క్రవసుభాకరాది పానీనగంథములు సాథకము లగుచున్న వి, 

పయిపద్యమున “బిరుదభీకరుండై న వీనసింగనర పతి” యనవోత 

భూపతికొడుకగు రసార్లనసుధాకరకర్శ యగును (“చిరకీ రి 

యగు” నిత్యాది చరణమును దొలకింతుముగాన్ర). అ ట్లాచర 

ణమును దొలంగింపకున్న చో, నాదిగ శేశ్వరేశ్యాది చరణమునం 

జెప్పంబడిన సింగభూపతి రసార్త ర్షవసుభాక రకర ర యగును 

అతనికుమారు(డు “విరుదభీకరుండ న వినసింగభూపతి” యగు 

ను ఇది యసందర్భము, రసా ర్షవసుధాక ర కారునికిం విన 

సింగభూపతియను కుమారుడు లేండు, ఆధ్దరుకొడువలని రసా 

ర్షనసుథాకరము చెప్పుదున్నది. వారిపేళ్లు 'వేజుగా నున్నవి, 

అది పొసంగ కే వెలుగోటివారి వంశ చరితిమునం చా యార్డు 
కిలో నొక*డగు వేదగిరికి. బినసింగభూపతియని నామాంత 

రకముగా నూహాము కానింపంబడినది, పయిహ్రకారము దిద్దు 

బాట్లు చేసినచో బద్యమున కుచితే స్థితి కుదురు కు కాక్క రసా 

ర్రవసుధాక కరగింథస్థవిషయ ముతో గుదిరిక యు నేర్పడుచు 

న్నది. మణీ యు రసార్హనసుభాక ర కారునికిం గుమార సిగ 
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భూపతి (పినసింగభూపతి) యనియే వ్యవహారము కాన్ని పెద 

వింగభూపతియని కాదు. పెద్దవాడు మొదటిసింగభూపతి 

యుండుటచే రసార్తవసుధాకరకారుండగు సింగభూపతికిం 

గుమారసింగభూపతియని వ్యవహార మేర్చడినది. ఆ పెద్ద 

సింగభూపతి. జీవించియుండంగా పీత్యడు జనించి యుం 

డును. రసార్లవసుథాక ర కారుని గగంథములంటే యాతినికి6 

గుమారసింగభూపతియని  పేరుండుట నింకల గొంచెమాం?గి 

నిరూపీంప నున్నాండను, సుధాకరకర్రయగు సింగభూ పాలుని 

జ్యేష్టకుమారు(డగు నఫోతానాయనికిగాడ6ం గుమారా 

న్నపోతావనీనాథుం డని వ్యవహారము. ఈశనితాతయు నన 

పోళతానాయండే గాన నీవ్యవహోర మేర్పడినది. ఈ కుమా 

రాన్న పోతావనీనాథుండే శ్రీ)నాథపోతేనలకు( బ్బోస క్తుండగు 

సర్వజ్ఞసింగభూ పొ లుని తండి). నత. వా 

డని యాతని పేరగుటను హ్ దత్కాాలపు గ్ర థములను 

బట్టియే కొంచెమాలి నిరూపించెదను. ఇది క 

అ దోహద ముసగుచున్నది. లశ నాయారాజులకు సం 

బంధించిన యప్పటి గంథములం బేరొ_నుచున్నా (డను, 

సింగభూపతి గంథములు, 

రసార్లవసుధాక రము, చమత్కార చంద్భోక, అమర 

వ్యాఖ్య యను గ్రంథములు మూండయు సింగభూపాలునకు సం 
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బంధించినవి యున్నవి, మొదటిది ముదితేము. కడవువి యము 

దింతములు, మొదటిదాసికిం గర్త గాను "రండవదానికిని మూండ, 

వదానికిని భ ర్హగాను సింగభూపతి యున్నాండు, 

రసార్షవి సుధాకరము, 

బది నాయికానాయకర సభావావస్థాభేదాదివిషయము. 

లను రూపక భేదలవ్షణాదిక మును దెలుపు నలంకారశొత్ర్రగ్ళం 

థము. ఇం దనేక పోచీనగంథములనుండి లక్ష్యములు (కె కొనం 

బడినవి, మజీయు “యథా మమైవ” యని గంశనామము 

లేవండ ననేకళ్లోకము లుదాహరింపంబడినవి, పెక్కు_శ్లోకము' 
లవి యమరుశతకళ్లోకములను బోలియున్న వి. శృంగారరసభరి 
తములు. యథా నుమైవ కందర్పసంభ వేయని యొకళ్లోక 

ముదాహారింపయడినది. ఇంక ననేకరూపకములనుండి శ్లోకము 

లు గద్యములు నుదాహారింపండినపి, అందు. గొన్ని రూపక్ము' 

లిప్పుడు దొరుకుట లేదు. అట్టివాని నిక్కడం బేర్కొ_నుచున్నా ౯ 

డను. అభిశామరాఘవము: అనపోతనాయకీయమని దీనికి నా 

మాంతరము. మాయాకరంగిక(ఈహామృగము,) మాధపీసీదిక 

(వీధినాబకము), పద్మావతి, కొమద త్తము (పికరణము), శా 

మూ నందము, కరుణాకందళము (అంకము, పేర భద*విబృంభ' 

ణము (డిమము), మహేశ్వరానందము, ఆనందకోశము 

(పహసనమ్బు, శృంగారమంజరి (భాణముy, పయోధిమథ 
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3) 

నము (సమవకారము), కందర్పసంభవము (భాణము వీరా 

నందము. ఇవియన్నియు రూపకొళేదములే. లందు గొన్ని 

సింగభూపతికాలమున రచింపంబడినవే, అనపోతనాయకీయ 

మనంగా సీతి వితండ పేరిబేగదా! వీర భ దివిజృంభణము, కరు 

తాకందళమ్య్ము ననునవి సింగభూపతియా స్థానక్ వియు6 జమ 

త్క-ర చందికాకారుండును సగు వి శ్వేశ్వ్యరకవిచందు)నిచే 

ర-చింపంబడిన ది, ఉదాహృతక్లోకములలోం దత్క__రృృత్వ్యమును 

'చెలుపునవి కలవు, తక్కినవానిలో గూడం గొన్నింటిశేని 

గావిస్వేశ్యరకవిచందు డు కర గా నండునేమో యని సం 

చేపీంచుచున్నా(డను,. మొదటి కీ ర సార్ల వ సుధాక రగింథ మే 

వి శ్వేశ్యర కవిచందికృతి యగుననుట కాధార మున్నది. ఎట్ల 

నంగా ర సార్హవ సుధాకర మున “యథా మమైవ కందర్పసం 

భవే” యని శ్లోక ముదాహరింపంబడినదని _ తెల్పితినిగదా! 

విశ్వేశ కరక విచందికృతి యగు చమత్కార చందికలోం గూడం 

6గందర్చ్పసంభవ మే” తనకృతిగా వి శ్వేశ్వరకవిచందు)నిే నుదా 

పహారించుకొనంబడినది.  “తథాచ మమైవ, శో ఇతి కందర్చ 

సంభ వే” అని కలదు. ఇట్టి వింతలు పెక్కు గ9ంథములలోం 

గానవచ్చుచున్నవి మచ్చునకు రెండిటిని బేర్కొ నెదనుః 

జై మినిభారతికృతిపతియగు సాళువగుండ నరసింహ రాయండు 

రచచించినట్లుగా నాతనిపేర నే రామాభ్యుదయమని యొక గొప్ప 

సంస్కృృతకావ్యము కలదు. అన్నిసర్షములలోను రాజుపే 
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రున్నదిగాని, యదవసర్షము కడపట నరుణగివినాథుం డను డిండి 

మభట్టు (శ్రీనాథునిపిత్యర్థి యే) రచించినట్టు శ్లోకము గద్యము 

నున్నవి. మజియు నాగంథము మహానాటక్ మున కగ్యజాత 

మని యందున్నది. ఆమహానాటక మమ్మాడి దేవరాయలు రచించి 

నట్టుగా నందుంగానవచ్చుచున్న ది, కాని యదికూడ నాయరుణగిరి 

నాథునికృతియగునని యారామాభ్యుదయవిషయము తెలియక 

పూర్వమే నెను గుర్తించితిని, ఆవిషయ మిావజ కే కనకాభిషేక 

ప్రకరణమున. జగతిని, మజియు వసుచరిత్రకృతిపతియగు 

తిరుములబేవరాయండు రచించినట్లు పీఠ కాగద్యములతో శతి 
కంజసి యనుపేర గతనోవిందవ్యాఖ్య కలదు, చెజుకూరి లక్ష్మణ 

సూరి రచించినట్లుగా నాగ్రంథమే లత్ముణనూరి పీఠ కాగద్య 

ములతోను గలదు. శేండు చెజలసల వాశప్పతులు నిప్పుడు 

దొజుకుచున్నవి, ఆతిరమల రాయ (డు లక్ష్షుణనూరి కగ్ళహోర 

చుల నిచ్చి శాసనములు చెక్కించినాండుం లశత్ష్య్మణనూరి తన 

గింథమునకుం దిరుమలరాయని పేరుపెట్టి రాజాస్థానమున 

వ్యోతపితి నుంచెను. తనయింటను శివ వ్య వర్షము క్రడీను దన 

చీరితోనే వా Wu నుంచుకొ నెను. "రెండింటికిని బు త్తి), 

కలు వుట్టినవి. ఒక వి శెవము; ఆవ్యాఖ్యలో “యథా మదీ యే 

ప్రసన్న రా ఘవవ్యాఖ్యా నే” యని కొంతగఏ9ంథ భాగ ముదడాహా 

రింపంబడినది. ఆయుదాహృతేగంథ భాగము గలి ప్రసన్న 

రాఘవవ్యాఖ్య లకుణసూరిర చనముగా దొణకియున్న ది. రాజు 



ర్ట 

గారు తవమపేర గంథము చెప్పుమనిరి. కృతిలో. దమ వేర. 

గావింపంబడిన ప్రశంసలను విని పరితోవీచిరి, కవిని సమ్మూ 

నించికి గాని లోనున్న లిమ్ముల నేమి పరిశీలించిం! ఇటై వాని 

బెక్కి_ంటిని లెక్కి.ంపందగును సుదూరము పోయితిని, పస్తు 

తము నెత్తుకొ నెదను. రసార్లవసుధాకరమున సింగభూపతి 

విశంసాత్మకములగు శ్లోకము లున్నవి. రనార్హనసుథాక ర 

న _రృత్వము సింగభూవా లున్నిపె , నారోవితమేమో యని నేనా 

సంటేహించుచున్నా (డను, తప్పులతో ను గంథ పాతెములతో 

ను నిండియున్న తెలుగు ముద9ణమున సింగభూపాలు-డు 

క ఏశ్వరుండనుటకు సాధకముగా సీకింది శ్లోక మున్నది: 

న్లో, శ్రీసింగభూ పయేన కవీశ్య్వ'రేణ 

విశ తా నేక విభూప లేన 

షి టి 9ంళ దుక్తాని విభూషణాని 

సలక్ష్మ లక్ష్యాణి మునేర్మ తేన, 

“ శ్రీసింగ భూ 'పేన కపీశ్వ రాణాం” అని యుండవలెను, 

నాగరలివిముదిణమున నళ్లే కలదు. 

శ్ 

చమత్కార చందిక ర 

ఇది యొక కొత్త తోగివగల కావ్యాలంకారగం 

థము, కావ్యగుణదోషాదు లిందుం జక్క లాం జర్చింపలుడి 
నని. రసార్తవసుధాకరమున లేని విషయముల నిది చెప్పు 
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చున్నది, ప్రసక్తి వచ్చినప్పు “డివిషయము రసారక్షవసుధాకర 

మున వివరించి చెప్పబడినది అక్కడ జూడందగును” అని 

తీజుచుగా నిందు .ర సార్ల వసుధాకరము పరామర్శింపంబడును* 

కాన నది దానికి దరువాతిగంథమని _యేర్చడుచున్నది. 

రసార్భవసుథాకరమున నుదాహరింపయిడిన కరుణాకందళ వీర 

భదివిజ్బృంభణములకుం గర్హ యీ వివ్వేశ్వర కవిచందు)ండే 

గావునను నందు సింగభూపొాలునిదిగాం జెప్పంబడిన కందర్ప 

సంభవ మిందు నిశ్వేశ్యరకవిచందుండు తనకృతిగాం జెప్పు 

కొన్నాండు కావునను, కెండుగంథములు నొక సింగభూపాలు 

నశే పిస క్రించినవని స్పష్టముగాం జెప్పంజెల్లును, 
ఎలి కి (3) 

రసార్హ్లవసుధాక ర కారుని తండి్సయగు ననపోతానా 

యని శొసనము శా, 1802నాంటిది వెలుగోటివారి వంశచరి 

త్రేమున ముదింపయిడీనది. మజేయ్యు రసార్షవసుధాకర 

కారుని యార్లురు కొడుకులలో. గడగొట్టువాయగు మాధనుసి 

భార్య నెలకొల్సిన శాసనము శా 1551 నాంటిది కూడ 

నందే ముద్శింపంబడినది. ఏనింబట్టి చూడగా రసార్షవసుధ్యా 

కరకర్శ శా, 1820, 1825, వణకు నున్నవాం డగునని 

యేర్చడుచున్నది, శా, 1291 లోం బళుపతికుమారుండగు నాగ 

నొథకవికృతిగ సంస్కృృతళ్లి కరూపము. శిలాశాసనము వెలు 
గోటివారివంశ చరితముననే ముద్రొింపంబడిసది, ఇది మిక్కిలి 



నే 

నీలువగల శాసనము. రసార్హ వసుథాక రకర తండి) యగు నన 

పోతానాయని ధర్మమునుగూర్చ కలదు, పళుపతిపుత్తు)ండగు 

నీ నాగనాథకవి చమత్కార చందికాకారుండగు విశ్వే 

శ్వరకవిచందు)ని కిమ్యుడు. _ అనపోతనాయయ  గాజ్య 

మేలుచుండంగా నాతని. బేర్కొ_వుచు మదనవిలాస మను 

భాణము నీతీంకు రచియించినాండు, ఈసవిర చ నము శొ.129) 

1282 ల నడిమికాలమున నయియుండును. గురుశివ్యుయి సము 

ాలమువా రగుదురుగదా! గురువు పది పదునై దేంశ్లు "పెద్ద 

వాండు కావచ్చును. గురుశిష్యు లిద్దజును రసౌర్హవసుధాక ర 

“కారునికాలమునా రగుట కభ్యంతర మేమి యు నుంకదు. పళు 

'పతికొడుకగు నీ నాగనాథకవి' సంస్కృతమున 'మదనవిలాస ' 

మను భాణమునేగాక_ః తెలుగున విష్ణువు రాణమును గూడ రచి* 

యించినాండు, నేను ) ముదించిన పొబంధర త్నా వళిలో నావిమ్ష 

శురాణ ముదాహారింపంబడినది, చూడందగును. వనింబట్టి 

క్ర, 1280 పాొంతేమునం చెలుంగన విమ్ణుపురాణము కక 

బడినట్టు స్పష్టపడుచున్నది. ఆకాలమున సంస్కృ తాంధము 

లందు గ్రంధములు రచించిన కవి యొక డిప్వు జెజుకపడుట 

సంతోవకర మేమైనను నాగగంథములు సమగి)మముగా లభిం 
పమి విచార హేతువుగా నున్నదిః 

పరిశోధింపంగా చమత్కార చంద్రిక లో రసార్షనసు 

భాకరమునం గల శోకము లనేకములు నోచరించుచున్నవి, 



రసోపశ మమున కుచాహరణముగాం జెప్పండిన శ్లోక మంధు 

సింగభూపాలుడు కి లింగ రాజును జయించినట్టును నాతరండు తేన 

కూంతును సింగభూపాలున కుపాయనముగా నిచ్చినట్టును 

'జెస్పయిడినది. ఇందు సింగభూపతి గ౦ంథకర్రయని విశ్వేశ్వర 

కవిచందు"(డు చెప్పినా(డు, 

క్యభాచా హః సామాన్య వనితా వేశ్యా సా (దవ్యపర మిచ్చతి, 

గుణాహీ "నే న చ చ్వేపో నానురాగో గుణీన్నపీ, శృంగారాఖాస ఏతస్యాం 

నశ్చంగారః కదాచన ఇతీ. తన్మతం నానుమను లే ధీమాం భి సింగ 

భూపతి: ఇత్యాది. 

శ్లో. అనుకానా మిహా'న్యేహెం లక్ష్యులక్షణవి స్తరః 

సింగ భూపాలగచి తే రసార్షవము ఛాక శే 

అదిద్దితీయయో స్పాధుశీలన్ యా విలాపరమో; 

ఆన్య(తబద్దదృష్టైత్వా దస్మా భిస్ఫం! (ర్న (పపంచితేః 

నహీ సర్వత సర్వేషాం విశేసాణాం ప్రదర్శనమ్ం 

ఈగింథమున నీ సింగభూపతి కుమారసింగభూపతి' 

యని కలదు, “కమారశిసింగే జలధి రశనాం శొసతి' 

మహీమ్”ా 

అమర వ్యాఖ్య 

ఈసింగభూపతి యాస్థానముననే భొమ్మకంటి యిస్ప 

యాచార్యు(డను విద్వాంసుః * డొకండు కలండుః ఆతేయే య 

మరకోశ వ్యాఖ్యాత. ఉపలబ్ధమయిన తాళప త్ర్రపితిలో గ్ర 

థారంభ భాగము పోయినది. కడపట సట్లున్నది: 
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జ్ తో 

న ఆద్యో 'వేదవిదాం కణాదకవీలవా గ్య సాహీ రాడం' వవ 

"కా-ణీనాం ది సమవి వ కవదై సె జ కియా జెవి నాకే 
బు ఫ్రే సమము 3 ™ చి 

వ్యాచహ్టైమరశీంహ నాథగచితం గంథం నిఘంటూత మం 

ఖ్యాతం శిష్య హి తాప మప్పయను ఫే స్సదా రథో తెన్పిద్స 1, 

ఫొ "కెచర్ల వంశ సంఘా తే ర్తాసన్యాన నంగ A J gh 

జొను శే (a చ్ ప | కం ్య్యప్పయో బార మా దా లామా, 

నో, కుమూరసీంగ భూ సేవ లక్ష్య లవణ వేదినా 

వోధితశ్నే శృ దయం (గంఛః కిం శ్ధ్య ఫోధశాంతై .. 

శో, కుమారసింగభూపేస యు కదాపి న వోనితం 

స (గంధ కోధితో ప్యస్యెః కిం బుహై ర్వ వహీరయ బే 

ఆరాలు సస కట లా 

ఈ; Jeu రా 
జో ఈబొమ్మకంటి యపృ్పయాచార్యు ఉనర్భి 

ఖా” 
వవ్యాఖ్య నారయ (దగును, ఈయుమర చా గూ వ్ త్ర 

చు కుమార సిం౫భూపతి యస్ శ ౬ నయబడినాయడు. 

be 
Gh 6 

సర్వబ్ద చిరు దము, 
షా 

ఈసింగ భూపఖిక్షి సర్వజ్ర బిరుడము కానరాదు, రేనార్లవ 

సుభాకరమున లేదు. చమత్కా_ర చంది)కలో లేదు. అమర 

వ్యాఖ్యలో లేదు. పొొతవాంతలలో నెక్క_డను లేదు. కాని 

వెలుగోటివారివంశ చరితిమున సీతండు మొదటి సర్వజ్ఞభూపతి 

గాను శ్రీనాభునిచే దర్శింపంబడినవాండు రెండవ సర్వజ్ఞ సింగ 

భూపతిగాను వ్రాయబడినది. ఆవాాంత యసంగతము, శ్రీనా 
14 ' 
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వే దర్శింపంబడిన సింగభూపతిశే సర్వజ్ఞబీరుదము కలదు. 

కొలచెలను నారాయణపండితు(డు చంపూ రామాయణవ్యా 

ఖ్యలోం దమపూర్వులను బ్యళంసించు చుం గాలచెలమ "సె పెద్ది 

భట్టు(పంచకావ్నాది వ్యాఖ్యాత) “సరై వైనాభివర్షి త్రి స ర్య 

జ్ఞునిచేం గనకాభిపే.కము గాంచినాండని చెప్పెను. మల్లినాథ 

సూరి కూడ శ్రీనాభునిచే దర్శింపంబడీన సింగ భూపతి కాలము 

వాండే కావచ్చును. మల్లినాథ నూరిగంథములందు రసార్లవ 

సుధాకర ముదాహరింపంబడినది గాన నాతం డంతకుం బూ 

ర్వుండు కానేర(డు. సమకాలమువాండుగాని త ర్యాతివాండుగాని 

కాందగును, మల్లి నాథు ఏకు మూరుండు కుమార స్వామి సో 

వీథి పెదకోమటి వేమభూపాలుని సాహిత్యచింతామణి నుదాసా 

రించినాండు, కావున మల్టీ నాధుని సత్క_రించిన సర్వజ్ఞసింగభూ. 

పకి శ్రీనాథునిచే దర్శింపంబడిన సింగభూపతియ కావలసి 

యున్నాడు. కొలచలమనంశ్యుబ చరితోమును నేనిదివణకు 

వాసితిని; అందు; ___ 

యే క్ర కిం దారుణా వంకరటింక నేణ 
(2) 

” కిం వాససా -చీకించాకి రేకా 

న మాం హరం 

:విదుహ్య మేకం విదుషాం సహాయః. 

-ఈశోక ము పండితలోకపితీతినిబట్టి పెద్రిభట్టు చెప్పినది 
౧ (౫) (టు ల 

గాం దెలిసికొని యట్టు వ్రాసితిని ఈళ్లోకము చమక్కాక 
ఉట ap 



పషష్టుప్రక రణ ము, Sly 

చందిక లో నుడాహారంపంబడినది. అవు గోశ్రీసింగభూ పాల 

విలోక నార్హమ్” అవి కలదు. కాంబట్టి యీ శోకము నులి 

నాభినిది త శ్రీ కాభునిచే.దక్శింపంబడిన 

సింగభూపతికి సంజదిరుదము గలదని శ్రీనాభు౧చాటబుథారలు 

“అతా చెప్పుచున్న వి. బిమెరపోః సారు య్ సత్ శనం క్క తివర్తి 

సర్వజ్ఞబికుదము గలవాడని కుకూన్నహోశ 'తొవని శాభుని 

కొొనుకి ని ఫొిసిడండక మే చెల్యచున్నది: 
న్ా. 

“కుమా రాన్నవోతా Mh సరఇబ్రసి క్షు 
ఛం దా 

మానాథు,గాయచావా త్రమల్దు౯ , మహారాజ వే శ్యాభోజంగుకా, 
(| 

ఆ వంశ స్ - వ అ వ్యయం 
సర్వజ్ఞ సింగతమాపాలు, వోచమాంాలసవ న, సంజూ జ ప 

దర్శి [౯ 

9. యాయ ము? అక ఉచ రావుసి 'గక్షవమూనా థపొముకా సరగంజసింగారగరాఖ 
—o) లి లీ 

ఆబో న సేజదండె క ముం 

మో౭ది పరళోధనమువలనం చేలీన సారా పః 2 (త) శక్ 

రసార్షనసుధాకర కర్త సింగఖూ పతియు సక fs 
చ 

పంబడిన సిగభాసత్యు భిన్నాలు. ముదటివానిక సర బ్ర 
జ్యో 

దము లేదు. నా రర్వురు ఈ తాతావవుమునులు ఆతి పెక, 1వప0 

ప్రాం ంతమునను మనువడు శాక 15/౧0 = తం నవ్వు 

వా రగుదుకు. మర్ఫీనా నుండు, (శ్రీనాథ్టుయ, పోతరాజు సజ 

చిర్ 
లైల (౮ X జ గు ల Ex 3) +9 
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అ సట్ 9 పు గ అదం, స చ న వ 

శ్రీనాథుడు రాచకొండ కరిగి సర్వజ్ఞసింగ భూ పతిని 

దర్శించెను. ఆతడు గొప్ప విద్వాంసుండు. కావుననే ,శ్రీనా 

థు డాతనియాస్థాని కరిగినప్పు డక్కడ సభామందిర మున 

బూజంపంబడుచున్న శారదావిగహమును గాంచి యీాపద్య 

మును జెప్పినాండు; 

సీ. దీనారటంకాలః దిర్ధమాడించితి 

దక్ష ణా ధీళు ము త్యాలకాల 

పగులలాటించి తుద్భటవివా-దపాఢి 

గాడుడెండిమ భట్టుకంచుధిక్క_ 

చందరిభూష్మక్రియాశక్సి గాయలయొద్ద( 

చాదుకొల్సితి సార్ఫభామబిరుదు 
పలుకోందోడై తాంధభాపామహా కావ్య 

నేపషథ్యగంధి సందర్భ మునకు 

న్ ఎటుల మెప్పించెదో నన్ను నింకమింద 

రావుసీంగముహీ షాలు ధీవిశాలు 

నిండుశొల వున గాలకొనియుండి నీవు 

సరససద్దుణ నికురంబ ! శారదాంబ! 

రాజాస్తానమున నప్పుడు విద్వద్దోస్టిలో నేమేమిచర్చలు 
థి ౧ 

ఛరిగినవో యెజుగ రావు. శ్రీనాథుం డప్పుడు పూరి చేసిన 

సమస్య లివిమాత్ళము శతెలియుచున్న పి: 



పయుప ప గాథ యొకటి కలదు. క్రీనా 

భుయడు సర్వబ్ధసి ంగభూ పతియాస్థానమునుండి మరలి ౩డ్డయా 

స్థానమునకు రాణా శే డ్రాతని నిచ్చకాఎమారి యని యాశ్మే 

వీంచిరంట, తవుకు గర్భక తుగివయిన సనగ భూపతిని సర్వజ్ఞ 

డని వొగడినందులకు; క్రీ)నాథుః డిట్లు బదులు చెప్పెనంట! 

“ అపద్యమున లా. మున్నది. గూఢముగా సింగభూపతిని 

వెక్కి_రించితిని. (సర్వజ్ఞ నామధేయము శర్వునక్కే ర్లావుసింగ 

జనపాలున కేయుర్విం జెల్లురు? (శివువిగాక్స తక్కొ_ర్కు సర్వ 

క్ఞాండనుట, కుక్కు సామజమనుకే!” ఇది యా యశర్భాంతర ము. 2 

ని చెప్పి వారిని సమాఛానపజిచెనంట! ఈమైతిహ్యూమును 

నగాందణు విశ్వసెంపకున్నారు. విశ్వాస్యము కానచ్చువని నా 

యుధదేశము, స్ట్వనాథుండు మరల నికమో(6ద (రాజమహెం / 
దవరవు ౌక్షయాస్థానమునం 'జేరంోవుచున్నా (డు. రాజ 



మహేందివర పాలకులయిన వేమపీరభదారడ్లకును, వెలు 

గోటి వలమరాజులకును వికోధముంకుట బా స్తవము, కొండ 

ఏటి శిడ్డకున్కు 'వెలుగోటివారికిని వివాదముండుటను గహార్చి 

యీవ ణే 'తెల్పిలిని. అట్టిచో నా బాల్యము వారియా స్థానమున 

మెలంగిన క పశ్వరుండు వారిపోత్యర్థిక డకుం బోయి మిగులలా 

నాప్రత్యర్థిని తొగడ వచ్చుట గెడ్డ కెవరికిని సవ్యాము కాకపో 

వచ్చును. అబ్బు పాగడినందుకయి వారు శ్రీ)నాథు నొశెపించవ 

చ్చును. క)నాథుః డట్టి య ర్థాంతిరమును జెలిపి సమాఛా సపటు 

పను వచ్చును, ఇం దసంభావిత మేదియును లేదు. శాని 

శ్రీనాభునివంటి మహాకవి యట్లుచేయునా యని యాయన' 

స్వభావమునుగూర్చి సంకయించుట తగును, గాజుల యవ్య, 

వస్థిత చి_త్తత్వమునుగూర్చి క్రనాభున కవహాళ నబుద్ధి కలదు, 

వారి యిచ్చక ములను, మెజమచ్చులను జక్కలా నెజుం 

గును  ఆయాసమయముల కనుకూలముగా. దవ్పించుకొని 

పోవలసినణగాని ప్రబలపఏత్యయము వారియెడల నునుపందగ 

దని యో క వీశ్వరుండు తలంచెడువాండు,  కొండపీటం డం 

తరించినపిదప వాడికి బృబబప్బత్యర్థులగు రాజము హాంద 

వరపు ెడ్డకడం జేరినాండు. కొండవీట నున్నప్పుడు రాజు 
మ హేందివరవు రెడ్ల కీతండును 'బ్వేష్యుండే. యగును. 
అప్పుడు కొండవిటిరెడ్లను బిస్తుకించినాండు. తర్వాత రాజ 

మహేందివరపు రెడ్డకోడం 'బేరినాండు. వారిని వ్యర్థచినాండు. 
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అ / 

అన్తే వెలుగోటి వెలమరాజులదగజ కేగినాడయు. వారెని 

వర్మించినాండు. గుళవద్వస్తువర్షనము కవికి స్వాభావికము. 

శిన6 ల న్లో స్త దానివలన. జిక్కు వచ్చినప్పుడు తప్పించి నచ్చే స్పంగల్లు బాతు 

ర్యమును గవికి స్వాభావిక ముం 

రావుసర్వజ్ఞసింగభూ పాలునిచే శ్రీనా థుం పట్లుసన్నూ 
= 

నింపంబజెనో యొటు(గరాదు, బమ్మెర పోత రాజ కపేక్వరునితో 

శ్రీనాథున కిబ్బుడు సమాగమము క కల్షియుండును, వోతరా జేక 

నిలానగరనివాసి గావున పొలము నున్ను కొనుచున్న వోతరా 

జుగారిని జూచి శ్రీనాథుండు. చెప్పినదిగా వినవచ్చు. సెక్రింది 

పద్య మిప్పటిది కావచ్చును; 

క కమ్మని (గంథం బొక్కటి 

యిమ్ముగ నేన నృపతికై నం గృతియిచ్చినం fF 

కొమ్మని యాయ రవం 

బిమ్మ హీ దున్నంగ నేల యిట్టిమహాక్ముల్ 7 

వెతుకుసీమ పిభువులం గూర్చి శ్రీనాథుడు. చెప్పినది 

౧ చెలియుచున్న యీాళశ్రిందిపద్యము కూడ నాసమయమంద 

లిది కావచ్చును: 

చ కుతుకలు కోయ దొంగలకు ఘోర వికారతురుప్క_జాతీకిన్ 

మతేకపు లంజెతో"తులకు మాదింగవాండోకు మహ్హాదాగకకా 

శొతకక యిత్తు; జంత; కపికోటుల కిత్తురెనీ వత్తు "రం "తపో 

సుతకుదొరల తశ వని లికి లి 696 తకిట తెన్ .భ్రయదాయి వోర్చబుల్ 



శృంగార ల) నాథము, 
= శార్ట్టర-ం-- 

జ్జ _ప్రమహ్రకరణము. 

సర . కాజమ హేందవరమున గోదావరీ 

అవారిశీతలగంధవవాము లాలయు 

లై 9లోక్యావిజయసాధము చంద9ళాల కై 

వేడ్క_తో నల్లాడ విభుని వేమ 

పీగ భ్ర దాకెడు చేగోలగంబుండి 

కోరి యొవ్వాని సత్కారప్రూన్వ 

క మ్ముగా రావించి “కవివ రేణ్య! బలీ! సె 

బాసు! మివ 'లెం గవితాసమర్థు 

న్ లేరు నిక్కాలమునం గలలేనీో యటంచు 

మెచ్చి కాశి కాఖిండము నిచ్చగించి 

కృతిపతిత్వంబు చే నిక్యకీ రి గనిర 

యతోనిం గవి రొర్యభౌయు సమ్మతి నుతింకు, 

కాలీఖండరచనము: వేమవీరభ దా) రెడ్ల పావు. 

ఫీమఖండర చనకాలమున కే సనసన్నగా 'వేమవీరభదాి 

"రెడ్రవ శ్రీనాథకవిశ్వరునియెడ గారవాదరములు మొలకెత్తి 

నవి. అందుషొణ కె శ్రీనాథుడు భీమఖండమునఈ బ్రసక్తాను 

ప్రస కముగా సందర్భింపం చేసికొని వారిని వర్షి ౦చినాండు, అప్ప 

జికిం వాంశపీటి కోమటి వేమా రెడ్డి యు( దత్పుత్తు9ండు నంత 
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సంచి హాచ్చుకాలము కాకపోవుటచేతను వాకయెకలం ౫ఐ 

స్పర్థ కొంత కదాశ్నోతు(డగు క పిశ్యరుని యడంహాడ నుండందగన 

దగుబచెతను నప్పుడు వారు శ్రీనాథు నాస్థానక వినిగాం చేసికొన 

రయిరి. పదపడి శ్రీనాథుండు వాొొఢరాయ సర్వ జ్ఞసింగాముల 

యాస్థానముల కరిగి కనకాభిపేకాది సత్కారములం బడసి 

వచ్చెను. ఈవార్శలను భీమఖండకృతిపతియగు 'బొడపూండి యి 

న్నామాత్యుంకు మొదలగువారు చేమవీరభ దా) రెడ్లకు. సౌలు 

శుచు నాతేనియెడ వారికి విశేపగారవ ముదయించునట్లు 

చేయుచువచ్చిరి. శ్రునాథకవీళశ్వరు నాస్థానక ఏశ్య్వరునింగాం జేర్చు 

కొన బోత్చాహపజుచుచు. వచ్చిరి. శ్రీ నాథక పిశ్వరుందు 

విద్యానగర ము, రాచకొండ మొదలగుబేశముల కరిగి తిరిగి 

_'కొండపిటికే చేరెను ఆకాలమున నాతీ(డు కాళీఖండమును 
'దెనింగింప నారంభించెను. ఎడనెడ బెండపూడి యన్నావమూా 

'త్యాదుల చాలికారము వేం రాజమ హౌంది)వర పా్రంతముల కదు 

గుచుంజెను, వేమ పీరభదాి రెడ్లు బెండ పూడి యన్నామూన 

త్యాదుల పోత్సావాముచే: గాశీఖండమును గృజినాొన నుణ్చు 

హించిరి. కాశీఖండమును గృతిగొనుటకుబూర్యము శ్రీనాథు 

నకును వేమపీరభద్యాశెడ్లకను నప్పుడప్పూకు సంభుటిల్లెడు సం 
దర్శనమేగాని పాచ్చుసంబంధమున్నట్టు కానరాదు. మజియి 

నాతం డప్పుడు రాజము హేందివరము వాస మేర్చరచుకొన్న 

ఎను గాన రాదు, కాలీఖండమున: “ఇమ్మహో (కాళీఖండ ) వా 
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రంభంబు క ర్లాకర్లి కాపశంబున నాక ర్లించి కర్జాంతవిశాలనేతుం 

డును. ..అగు నల్లయవీరభద్రభూపాలుం ఉొకనాండు” అని 

యున్నది, శ్రీనాథు(డు రాజమహేందవరముననే వసంచుచు వే 

మపేరభ a త్లయాస్థానకవి తాపదమును బడసియ్ యుండునేని 

Pare re సం భడ్యా రెడ్డి కర్తాకర్షి కావశము 

నవినంబసియుండదు. అన్వహము నా? సక నంగ ఖ్ యుం 

డును. ఆతేండే యెణీంగిం చును, మజీియు “నె వధాది మహాప్రబం 

థములు "పెక్కు చెప్పినాండవ్లు మాకు నాశొతుండ వనఘ” అని 

'వేమవీరభ దా) రెడ్డి యన్నట్టున్న పద్యభాగము శ్రీనాథునకు 

వారితో విశేషపరిచయము లేనట్టు తోంపించుచున్నది. శ్రీనా 

భునకుం  గాళీఖండరచనా భిమానము కోమటి వేనూ డ్డి తోం 

జాను కాళీయాతి జరుపుట చేత నేర్చ్పడినదయి యుండవచ్చును. 

కాని దానిని గృతిపతి కోరి చెప్పించుకొనలేదు, 'వేమవీరభ 

చా) రెడ్డుకూడ కాశీయాతి చేసిరేమో? ఈయనుమానమున 
నీకిది పద్య ము హేతువు; 

క కాంచీ శ్రీగిరి కాళీ 

పంభారామాది దేవ వనంబుల వా 

యించెకా వేమమహీధవుం 

డంచితభూ దానళాసనాక్ష రపంక్షుల్ 

వేమవీరభదారె ద్దీకాళీఖండర చన మునా (టికి రాజు 

నుహేందవరమున కుత్తరముగాం. జీకట్కి కలింగపట్టణము, 
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చిల్క_సముదిము  పర్యంతమాగాగల చేశిమును. జయించి 

యేలుచుండిరి. వారు జయించిన స్థలము లివి కాకీఖండమున 
| ్ట్ 

'జెప్పంబడినవి, చీడికాడ, మాకవరము, సప్తమాెములుు, 
ne a ap రంగ మూ జెజంతర్నాడు (ఇప్పుడు మావితొ పులకుం బృఖ స్టతే 

మయిన ,ఆలమండిను జంతుక్నాటి యాలమండయనుట విశా 

ఖపట్టణమండలమున( గలదు, బారువా (బారువ), కలువ 

పల్లీ ఒడ్తాది, కసిమికోట కప్పకొండ, మొదలగునవి. చాటు 
వ... 

పద్య మిదె శ్రీనాథునిది కాందగును; 

సీ దండయీతా9ఘేపతమ్మటథ్యనుల చే 

గంతుం వేయిం చె. గప్పకొండ 

కితవ కాలాఫీల క్రీలానలము చేత 

"నేలు బొంగడణించెం బాలకొండ 

ఆరటజాధటహయధ టముల చెత 
న వక ర 

మటితూశ్నాణి ౦చెం బెటునూర 
వు వెం క 

భూరిప్ర) తాపాన్నిం బుటములం సెటించె 

విద్వేషులను గల) 'వెండిపురము 

గీ అనంగ నుతిశెక్సి తౌర! శేళాదిరాయ! 

అరులపండుమండు వొయవనహారణ! 

బలియదూళియమా భువ బందికార! 

విజయరఘు రామ! ఆల్ల్హాడవిభునివేవః! 

ఈకింది చాటుపద్యములు వేమసీరభ దా ె డ్లతోం 

బథమపరిచయము సమయమ న శ్రీనాథ! విశరు(డు చెప్పి 

నవి కాందగును; 
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CT ర ప వ 3 వివిధ విద్యోజ్ఞండ విద్వత్కు ముద కాం 

పారి£ణకెంక! రూపనారాయళాంక! 

నీతో గక “చాల నిర్లి తారిన్ఫపాల 

నై i | సపాంగ, రాజవేళ్యాభుజంగ : 

సక లమహీా రా జ్య సంర క్ష ణోద్యోో జ్య 

కులశీ లగుజ్జరిద భవిఫాళ! 

భామా జన స్వా ంతపరితి పజల తాంత 

కోదండ! రాయచేకోణుంగండ! 

జయ పిజయజన్య కాంభో జహయసమాజ 

ముర షి పాటున'సంభూత కుతలరేణు 

పటలనిబిడ ఖు న ధ్వాంత భి కిత భు వన 

విజయరఘురామ]! ఆల్లాడవిభుని వేమ! 

ఖంటేందు వకాళి పెం గ లహాంసపాలళిపె6 

గర్బూరధూలిమైం గాలు దవ్వు 

మిన్నటి తఅల పె మించు తామరలు 

టే బ్రహీమంచు నురలపె మలరించు శ ఇరా 

జం భారి జయుెపెం జం(ది కార జు “పెం 

జంద నధ్య్థజము_పెం జాకళించు 

ముత్యాల సరులెం "వెంల్ల(, కొ వ్విరుల్నపె 

ముదిక ల్చతరుల పై మోాహాడంచు 
షు 

శ నా కై వెండిమలయెక్కి_ శపాహీ వెన్నుందన్ని 

తొడరిదు గ్ఞాబ్దితర ౫ అతోడ నలది" 

-నెజతనంబాడి నీకీ ర్తి నిండె నవాహా! 

విజయరభురామ ! ఆల్జాడవిభుని వేయా! 



సప్తమపకొరణము, తెలి] 

క్ట "జయ! రాజ వేశ్యాభుజంగాంక నిశ్ళంక 

యభ్యుదయంబు రాజాధిరాజ! 

మంగళం వానతిముండలీకర గండ 

సంకల్పపంసిది సమరవిజయ! 
న 

(బ్రహ్మాయు వవరాయబనున ఛంకరము[ద 

వరలు గాయగో వాళవిరుడద! 
థాం 

మపొమించు రిప్పుచెంచు మలచూబజకారాంక 

wn 4 ల్ 
స్త కర్పూర వసంతే రాయ 

గి, ఆంధ... .నీంధుయవవఎ వేచి 

నీరలక్షీ ్ మ స్వయంవగవీక్ష ణాఖ్య! 

ధరణిపా లింఫు మాచందతారకముగ 

విక్రమోన్ని( ద! అస యనకళి దః. 

Fal శాన +. పోయ ఏీరభదాకెడ్డి “రడ్రవమ్ముండు ' చొడ్గా రెడ్డి నిశ్శంకుని క ము 

నామాత్యు నిచే శివలీలాపిలాసమను ప్రబంధ ముం జెప్పిం 

కృతిపతి యయ్యెనని యావజు'నే వ్రాసితిని. ఆతండు రాజమ 

'హేంద9పుర పార్శ్వమున _ నిరువదియా జుమూాళ్ల్ మేజ “రాజ 
య. అం వలరక కాన నకలకి Lr nadie 

కుంజర సింహ” మను నశ్వము నెక్కి. దుమికించెనంట! ఈవిషయ 
మునయో 

ము క్ర)నాథుడును కొన్మునామాత్యుండును గూడ ( బ్రస్తావించి 

నారు; 

మ, హారి దాంటించెం బురోపకంఠ మున వాహ్యాళిపి దేశంబునం 

దర్లుడై యళ్శ్ళయ రెడ్డినందనుండు దొడ్డయ్య వమాధీశ్వరుం 
లి చవ నాలుగుమూశ్ళ మేరయని గ గో సగ్షంపయానేల య 

దరణీనాథనికీ ర ఏ చాంకుం గడు నుద్దండించి (బహ్మాండముజ + భీ 

_--నాశీఖండము, 2 



222 శృంగార శ్రీనాథము, 

మ. అరుదై యళ్ల యదోడ్డ భూవిభుండు ఐ నా సాోరోహారేవంతు౭ డిం 

ప పరుదా5 న్వడే మూలంగూరికడ వాహ్యాళిస్ల సలికా రాజకుం 
మ జు ల కలో 

జక్షనీంహాంబన్ను మారు వంబుళు యనృ చా లీల ఊాంటింపందే 
నాసా లో 

; తిరమై _యిర్వదినాల్టామాళ్ల నిడు ప్రుతే నకంబుచే మొళ్తుగాకా. 

న లిలావిలాసము, 
ఈతండు శృంగారంకోట లోతుగడ్డలను జయించెన6ట! 

రాజమ'హిందవరమున విరభ'దా రెడ్డి త లోక్యవిజయ సౌ 

భము చంద) శాల్నపెనుండిన, సోడావరీతరంగ ఆ 'డవ మగ 

పడుచుంజెడిద(ట! 

క తెలోేక్యవిజయ సౌథవి 

శాలమ హోత్తుంగ చంది కాలా సతత 

వ్యాలోకిత గాతవుక 

న్యాల హరివిహారతాండ వాటోపునకుకా. 

త్రస్వుడు చితాంగి మేడ యని చెప్పంబజెడుదిబ్బ యా 
ోలోశ్యవిజయసౌధపుం బాటిదిబ్బ యగునాయేమి! 

పకభ దడా) నెడ్డి పొలన కాలమున బ్రాహ్మణుల వభవ 
వూ 

మోవిధముగా వర్ణింపబడినది: 

సీ ధరియింప నేర్చిరి దర్శ పె సెమైడు వేళ్ల 

లీల మాణి కొ్టంగుభీ యకములు 

కల్సింప "నేర్చిం Yo మట్టియమిందం 

గస సర్తూరికాష్తుండ రకములు నొసల 
i 

సపరింప నేర్చిరి జన్ని దంబులమో9) ల 

డారహారములు ముత్యాలసరులం 



స ప్తమప్పకరణము. 933 
అనీ 

చెరువం౫ సేర్చికి సిగల నెన్న డుయులః 

గమ్ముని క్ంత్త చెంగల్వ ర్ లం 

 భానుముల చెండి పెండియు. దదబడ౦ం౫ RE) 

బాహా కోతి ము అగరిహః హోర ములలోవన మ. 

వేమఘూ పాలం డనుజన్ము వీరభదు? 

వాత్రయేలింప గాతమాతటములందు, ఈ 

ఇది స్వభావోక్స్. అప్పుడు విద్యాంసులగు బ్రాహ్మ 

అలసితి యిశ్తై కలదనుట స్పష్టపడుటకువు మతవొన్ని ల్. 
ఛి 

యము తెటుక పడుటకును వీర భ నాని ెడ్డి కాలమున నెలకొల్సం 

బడిన చెణుకుమిలి లి శర్మ శాసనము చూడ (దగినది. బికివంక్ నక్ష 

మోాకిందC షాపు చున్నాండను; 

HE కోట రణంగా జు (ఆనక మపాత్రి త 

తీ 

క్షీ | క్ష్ క 

నమ విద భద్ర దొడ్డ అన్న 

వ్ 
"కాంఫంచడ ము, 



పి లే. శృంగార శ్రీనాథము, 

తెల్పుగింథమున శే యయి యుండవచ్చునని నాతేలంవును 

ముందే తెల్సితిని. శ్రీనాథుని గగింథములలో నెల్ల నిది పథ 

తవురచనము గలది, .సంస్కృతేగంథమున కిది 'సరియయిన 

శ్నుంగు గాదు మిక్కిలి సంన్షీ ప్రముగా నున్నది, సంస్కృతే 

మునంగట గంంథధభాగ మెంతో యిందు విడనాడంబడినది. 

తిన పూర్వకావ్యర చనము సీగీంథమున శ్రీనాథుడు “చిన్నారి 

భొన్నా రి” పద్య్భమందు( బేశొన్నా(డు ఇంచుమించుగా 
జ టా వ 0 సీకావ్యము రచించునా.టికి శ్రీనా ధు డర్వది యుండ పోయము 

వాడగణునని “ప్రాయమింతేకు మిగుల. 7 వాాలపండ” ననువా 

కష్టము వాకుచ్చుచున్నది. ఏీరభదాకెడ్డి యొడ్డోలగముండి 
స్స్ రా వద జ ROS నాల క్రీ)నాథుసి( గృతి గోరువివయ మిట్టు వ్యర్థింపంబడి నది: 

స 'తైె9లోక్య విజయాభిధం బన సౌఢంబు 

చంద్రశాలా పదే? ంబునందు 

సచివవై న్యా ఫశ సామ ంతన్ఫపవార 

సీమంతినీజన(కేణి గొలువ 

కాత్రమౌచూంసయు సాహిత్యగోష్టియ 

విద్వత్క_వీం దులు విస్తరింప 

కర్పూరకన్తూరికా సంకుమదగంధ 

సార సౌరభము డిళ్చూర్రిత్ ముగ 

గీ, నిజభుజావిశమంబున నిఖిలదిశలు 

గెలిచి తను రాజ్యపీఠ 'మెక్కించినటి 

యన్న వే మేశ్వరునియంక మా(శయించి 

నిండుయగొలు వుం డె గన్నులపండుపగుచు. 



సప మప్రకరణ రు, లిరిక్: 
= 

వః అప్పుడు నన్నుం ఓ జఒజలువం బంచి సముచితాససంటున 

గహాప్పండ సియమించి యున్నయవసరంబున: -- 

ద్ద 

వచియింకు వేములనాడఖీమన భంగి 

నుద్దండలీల నొక్క్కక్కు మాటు 

భాసీంకు న్నయభట్టుమార్షంబున 

నుభయవా(క్చాఢే నొకొ్క_రక్య్థామాటు ' 

పరిఠ నింకు ప్పాబంథపర మేశ్వరుని కేవ 

సూ క్రివైచ్మిత్ర నొక్కొ_క్క_మాట. 

గ్, నెషధాదిమహ్మ పబంధ ములం పెక్కు 

ఇెప్పినాండవు మాకు నాశ్రితుండ వనఘ।! 

యిపుడు చెప్పందొడం౦గిన యో పబంభ 

మంకితమునేయు వీరభద్రయ్య పే”! 

కా. ఈమ్షోణికా నినుబోలు సత్కవులు వేరీనేంటికాలమ్మున*- 

దాక్షా రామ చళుక్య ఫీమ వరగ ంధర్వాప్సనో భామినీ 

వక్షోజద్యయగంధ సార ఘ్లుసృణదై కరాజ్య భారంబు న 

ధ్యక్షీంచుకా గవిసార్వభామ] భవదీయ పైశ సాహిత్యముల్ : 

“క ర్లాటకటక పద్మవన హేళి” “కవిసార్వభౌమ” పద 

ముల౮సార్చి యీవజకే కనశాభిశే ప్రకరణ మునం పిస్తా 

ఏంచిళిని. మజీయు శ్రీనాథుడు తనసాహీత్య సౌహ్టవమునకుC 

గారణములన్మి యుద్చోధకములని వేమభూపతి దయాపీక్ష 

ణాదులను బేర్కొని చెప్పిన పద్యము నింతేకుముందే వివ 

15 
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రించితిని. మోంద నుదాహరింపండిన “*వచియింతు వేము 

లవాండ” యని సిసపద్యము పీరభ దా) రెడ్డి యన్న 

యగు వేమారెడ్డి తేన్ను (గూర్ని పిశంసించినదిగా శ్రీనౌ 

ధుడు చెప్పుళొన్నాండు. ఈపద్యమునుగూర్చి నే నిట్లు తలం 

చుచున్నాండను. వచియింతు, భాపితు, వాకుత్తు, పరిథ 

నింతు ___అనుపదములు , మధ్యమపురుపక్రియలుగాం బయో 

గింపంబడీనవి. అవి రుటితిన్ఫూర్రి రిలో నుత్తమవురు వక} యలు 

గా గోచరించును. ఎత్తుగీతి నెత్తుకొనినవీదపంగాని యని మధ్య 

మపురువకిియలుగా. చెలిశురావు. ఈపద్యమును శ్రీనాథుడు 

క ర్థాటరాజాస్టానమునంగాని మజీయే చేని యెడంగాని తన కవితా 

సోభవము నెజిగించుగొనుచు ను _త్రమవురువ కి యాఘటిత 

ముగానే రచించి పదపడి కాళీఖండర చనకాలమున. గొత్త 

'యొత్తుగీతిని జేర్చి వేమారెడ్డి పలికినట్లు మిధ్య మవురువకి)యా 

న్వయ మేర్చగచి కూర్చుకొని యుండును, ఇట్ల్టుచేయుటచే 

నాళ్మస్తుతిదోవ వము లేక బోనును, మధ్య ుపురు పక్సియాఘటిత 

ముగానే యాతడు రచించియుండునేని నాల్దుకియలలో చేని 

శీయినను “వ్రు ఛేర్చియుండును. 

విద్యానగరమున కరిగి డిండిమభట్టునోడించి రాయనిచేం 

గనకాభిపకాదిసత్కారముల. బడసివచ్చినత ర్యాత నల్ఫ్సకాల 

మున శే రచింపంబడినదగుటచే సీకాళీఖండమున శ్రీనాథుండు 



సాపముపషి 
ఆవ J 

డు గంభమున సందర్భమిది: మేరు వింధ్యప తము లకు 

నారదమహారి స్నరపెంచెను. అవమాన మోర((జాలక విందా 
యస రాయు లీ శం 

పరిభూతుయయిన  పండితు. డను టు. నున్నదిగాని 

యిది యవమానికేముయిన యదియనుళొన్న విధమున లేదు. 

చదువందగును 

గీ, విబుధమునిమాట చెవికి? రైాష్వేడశా 

ఇంధ్యగ రోోదయం డైన వింధ్యశిఖరి 

మాల నుమ మండె విచారపరత 

నాత్మ గతే మున దాను ని ట్ట్లనుచు నుంచ 

"0 శాత మాచార్యు సన్నిధిం జదువందేని 

యిద్దబోధంబు ముగి సంగ పీంపందేని 

తెగువమోటణి Ss సొధింపందేని 

ay SRE Ns త బ్దనుండు జనుంటడెన్ 

ఉ, కంటికి విదవచ్చునె, సుఖంబగునే రతిశేలి, జిహ్వూకుకా 

వంటక మిందునేే యితరవై భవముల్ పదివేలు మానసం 

బంటు నె మానుషంబుగ లయట్రి మనుష్యున కె కెట్ట వానిక్కా 

గంటకు. గేన శ్వా త్రవుండ్ కరడు తనంతటి ష్ష్ కల్లంగకా. 

క. ఎవ్వనితో నెచ్చోటం 
జివ్వకుఓ వే. జూంయపవలదు చే6 జాంచినచో 

నివ్వల నవ్వ౨ నెవ్వరు 

నవ్వక యుండంగం బగసనకా దీర్చందగుకాం 
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సంస్కృతమున నిది లేదు. శ్రీనాథుండు డిండిమభట్లా' 

రుకునితోడి వివాదసందర్భమున నాత్మగతముగా ననుకొనిన 

విషయమే యిందిట్లు ప్రస కృపటిచి. చొప్పించినాండని తలంపం, 

దగును, అమ నిట్లు సులి చినా (డు 

pa పండితుం డాత6 డాతండు (ప్రభావసమ్మగు( డతేండు భూరుల డా 

& తండు వివేకి యాతండు వదాన్యు. డతండు ముహాకులీనుం జా 

తండు కళావిదుం డతండు ధన్యు6 డతండు మనోజ్ఞమూ రి యె 

వండు భవత్కృ్భ పాకలన వై భ వలక్ష్మీకీం బాత మిందిరా! 

' కమలనయన నీవు కల చోటు కలచోటు 

నీవు లేనిచోటు నీరసంబు 
కంబుక ఠి 'నీవు కలవాడు కలవాండు 
లేనివాండు నీవు లేనివాయ, 

ఛో e క రం : 
“చ . 

మతీకొన్ని విశేషములు శ్రీనాథుని స్వభావమును. 

గూర్చి వాయుపట్టునం దెలుపుదును, 

డిండిమభట్టార కుని జయించుట యాతనికి మెపహానూ' 

తృాహకరముగా. నున్నది. కాళీఖండమునం గవిసార్వభౌమ. 

బిరుదమును [గంథావతరణికలోన్సు గద్యమునందును జెప్పుకొ 
న్నాండుః (గంథాంతమునలహాడ, జెప్పుళొన్నాండు; 

శా కర్జాటక్షీతినాథమా క్తిక సభా గారాంత రాకల్పిత 

స్వర్షస్నాన జగ త్రేనిద్ధక విరాట్సంస్తుత్య చార్మత! దు 

ధాతా రాశిగఖీర! _ాహ్లామఖమ ధ్యా క్ల పరాహ్లోర్నితా 

పర్గావల్లభ! రాజశేఖరమణీ! పంటాన్వయ్మ గామణీ! 
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కాశేఖండము రచించి కృతి ఎసలినప్పుడు పేరభ డా 
నే 

సన ముస టాక వీశ(రున శే మేని సత్మా_రముల( గావించెనోో 
ee Gs 0 

అయ యెజుంగరాదు, “కాశికావికశుం గలసె ఏశాడెడ్తి రత్నాం 
Go 

బరంబు లేరాయండిచ్చు”నని యనసానపద్యమునం "చస 

కొన్న్నాండుం కాక్ఖండరచనకాలమునుండి శ్రీనాథుడు కళ్ల 

ts 

Si 

భదా రెడ్డి నిద్యాంసులొడయినాండు. 

వెమపిరభదాి రెడ్ల యవసానము. 

పెరి యవసానమునుగూర్చి యింతవజకు స్పష్టముగా 

.చేమియును చెలియరాకున్నది శాక 1856 వణకు వేనువీర 

ఇటా | oa రి గా న ఇల 

భద్ర దె డ్డయూన్నయలు నల్వురును జీవించియున్నట్టు దె శూ 

రామశాసనములవలనం జెలియుచున్నద. ఇ క 1866 లో 

దాశైరామమునC బౌఢ దేవరాయలశొసన మున్నది. శాక 

1976 లో గజపతుల శాసనములు ఫొండఏకుపొ)ంతములంగూడ 

సున్నపి. రెడివొడైః ర్లాట రాజ్యము లని తలుగు జేశ మున. 
ఊఉ 6 ణ 

బృతీతికలదు, రెడ్డిరాజ్యు మంతరించినతరువాత నొషైరాజ్యము 

వశ లు పిఖాం తి పష ల్పిళ్రా ణా వచ్చినట్టు పిఖ్యాతి కృష్ణ చేవరాయనికాలమున నామొడ్డ 

'గాజ్యము చవెజబుపంబడినదిం రాజమ హేందోవరమున రెడ్డి 

రాజ్యము చను లేకుండ సమసిపోవుటకు గారణ మేమో స్పష్టము 

గాం దెలియరాకుండుట వింత గానున్న ది, కర్లాటరాజులో న జపతు 

వో రూపు మాపి'యుందు రే మో! కాళలీఖండర చన కాలమునా౭టెకి 
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'వేనువీరభ డా రెడ్లు కరాటులతో గజపతులతో నత్యంతముమైం: 
యు బం వ 

తి కలియుండిరి. కాలీఖండమం డిట్లు ఏీరభదాకెడి వరింపంబడి 
Ep ద ye es 
సౌండు? 

“కగాటోత్కళ పార సకన్ఫపసఖ్య (పొభవ(శీనిధీ[”. 

“ఉ్క|త్కళ కర్ణాట తురుష్క రాట్బరమమి. తా!” 

“క రాటభూపతి కానుకీయనివీన  బాగాహయంబులు 

నాగవ చ్చు యవనాధిపలి యుపాయనముగా నసిధిజ ముకాతప 

తంబు మో%ల మెటియు | ఒడ్లెధా శ్రీనాథ శుపడ వుత్తెంచిన 

బింబారుణోష్టి సం'బెళవహించు.” ఈ మువ్వుంలో నొక్షరు 

రాజము పాంద్యోవర రాజ్యమును నిర్మూలపజ-చియుందుర నుటకు 

సరియయిన పినూణము దొరకకున్నదిః వేనువిరభ చా) రెడ్లకు. 

చెలుగోటివెలమరాజులు ప్రబల విగోధులుగా నుండక. అను 

బంధము చూడ (దగును, మాదయలింగమనేనింగూర్చి కల 

సీసమాలికలో “గంగసాక్లిగ మాజీ కదిసి రాజమహే హేంద్య 

వరము చూజలుకొని వచ్చినాడు” అనియు “వీరభదుని: 

దొడవిభు వేమనృపతుల అట్టం డై న స న గ అనియు. 

గలదు, మజీకొ న్న పద్యములు గలవు, కాని రాజమహేం 

ద్రవరమును వెలుగోటి వెలమగాజులు పరిపాలించిన శ్షైక్క.డను 

గానరాదు, మ న: యిది యిశ్షేయని ప 

రింపరాదు, శ్రీ చిలుకూరి పఏరభ ద్రరావుగారు 'వేవువీరభ చో] 

"రెడ్త యవసానమునుగూర్చి యిట్టునాసినారు: 
లు య . 
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f 
* వ్రతండు rr విక్కమాశ్యుండు నగుట 

uu. అందుల క న్ పదిస సంవత్సరములు వ చేసను, ]త్వక్షక వ 

సంవత్సరమున గవి లేంది)గజపతి రాజము పాంపవుర ముప 

దండయాతి) 'వెడలివచ్చెను. పౌ”ఢ దేవరాయలు రెడ్డకు సాహో 

య్యము(జేయ వచ్చాను. ఉభయుపవ్రమువారికి యువములు జకి 

గినవి, క పీలేందిగ జపతి యుదమున గెలువయాలక యాతెడవకు 

మరలిపోయెను గాని తనపట్టువిడి చినవాండుగాండు, పొ JE "దేవరా 

య లాసంనత్సరమున డాక్షూరామఖీమేశ్వరుసి సందర్శించి 

యుకదానశొసనమును వాయించి వెడలిపోయెను. తెరు 

వాత శెండు సంవత్పరమ్ములెన తరువాత విద్యానగరి మునందు 

పి తాపబేవరాయలు మృతుం డయ్యెను. ఇట్టి మహాసమర్థుం 
_దెన శతున్ర మరణమునొందినందున. గపిలేంది గ జపతికి బల 

'మెక్కు వయయ్యెను. అ అతడు క ర్దాటనామాజ్యవమ ను సాధన 

పణజచుకొొని విమ్మట తురువ్మలను జయించి గక్షీణహాం 

దూబేశమున నేక సామా పద్యమును స్థావింపవల యున నని సం 

కల్వించి కృషి చేయు చుండెను, స 

అన్న చేవచవోడుని విరకృత్యములు, 

ఇట్లుండగా మధ్యాః ధ్యాచేశ మున నొక మహాఏీకు. డా 

విర్భవించెను. అతండు చోడవరశమున జనించిన కుక్ !యుయడు. 
తో 



బలల శృంగార కీనాథము, 

ఇతని శాసనముకోటి రాజమ హౌందివరము మభ్యూజియములో 

నుంోను, ఈ తామిశాసనములోని కొస్న పలకలు పోయినవి 

అయినను నొంతవజుకు సీతని చరితము డెలిసికొనవచ్చును... 

న. కామభూ పాలునిపుత్తు డే అన్న బేవచోడుం 

దుః సూర్యవంశ మొన జనించిన పీన్నుండ్ రాజుయొక్క సోదరియ 

గు ఇరుగాంబకను వివాహము జేసికొనియెను, 13585 వ సంవత్సర 

పొంతేమున నుండాజు శఛూరవరపట్టణము రాజభానిగాం బరి 

పాలనము జేయుచుంజెనని వూ3పీకరణముూన. దెలివియున్నాం 

జను. ఈపీన్నుండి యను నాతి. డాయుండోొజువంశే మున జసిం 

చినవాడుగం గన్నట్టుచున్నాండు ఏరికి సంతానము లేని హేతువు 

చేత పీరభదు))ం డనువానిని దత్తు చేసికొన్నట్లు గన్నట్టుచున్నది 

అన్న చేవచోడుయ బహామనీసుల్తానగు అల్లాజఉద్దీణ పాహాతో 

నొడంబడిక చేసికొని తురువ్య_ సైన్య సహాయ్యుముతో రాజము 

హెంద్భవుర రాజ్యములో గొంత భాగ మాక )విఎచుకొని మును, 

రాజమహాందవురమునకుందూర్చుభాగమున గజపతికిని ఏీరభూ 

_ పాలునకును ఘో రయుద్ధములు జరుగుచుండెను దశ్నిణము 

“నుండి వింగమనాయ డు, సింగమనాయండు మొదలగు ra 

యకులు క ర్తాటన్ఫపతులకు సామంతులు గావునం గర్లాటసెన్య 

ములతో దండె _త్తీవచ్చిరిః రాజమ హేందిపుర రాజ్య మిట్లు 

యననక నాటకటక పైన్యములతో నొక్క_మారు పోరాడవల 
సివచ్చెను. ఈ ఘో రయుద్ధములలో వేమపీరభ ద)షృృథ్విళుల 



సప పికర ణము. ' ar 

మ్న్యము హతేమయ్యెను, వీర కిభామణుతై న న సూనకులు ము 

వ్యురును పీరస్వర్ష మును ము సట కలం 

శ్రీ వీరభదో రావుగారు వాిసినవిషయము సంగతెము 
గాందగునుం రాజమహేంద్ర పగంతిములం దన్న చేవుోము 
శతి త్రి)యు(డు రాజుగానుండెనని, ప్రస సంగర త్నావ? వికూడ: లు 

కుచున్నది. అందు. గొన్ని శ్లా కము లన్న వోడడవుని గూర్చె 

కలవు, శ్రీవీరభది రావుగారు. చేరొ_నిన శాసనము మిప్లలి 
పిలువగలది. ఆశాసనమందలివిగా నారు వివరించినవిషయ ణు 

లేంతకుముందు. చెలియరా లేదు. ఆశాసనము సవినుర్శముగా 

ముదిితము కావలసియున్నది. వీగభదికావుగా రాశాసన 
రచనాకాలమును బేర్కొ నలేను. అందుం నాన్ని ఢేకులు నీ 

మునవంట! 

చా 

నో భీమఖండమునందుం జూడంగా శరార్యవంశ్యులయిన 

వీరభదాగిన్న చేవభూ వా లుర గరసంరంభము నడ గించి యురి 

య్టి లింగ నమంత) యల్లాడభూపతిని జెలుంగుభూామి నేఖిం 

జనని కలదు; 

సీ రూూడేళవననస పమా డెభారుహవొంతి 
-పంకునాదిక్షి తీశ రుల గెలిచి 

యొడాది మత న్ట్ంశ్ డయారును చేత 
డ ణ జ 

బల్ల వాదిత్యు చెం బలచముంది 
ద 



గ్ (లవి tm శృంగార శ్రీనాథ రుం 

దండకారణ్య మధ్య పుళీిందచాజ రం 

భా సీం వంశజాలకు నభయయొసంగి 

భొనునుత్కు_లవీరభ| దాన్న దే బెండ 

గ ర్వ సంరంభంబు6 గట్టి పెట్టి 

గీ, యవనక క్హాటక టక భూధ వులతోడ. 

జెలిమి వాటీంది యేలించెం చెలుయగభూమీ. 

దన నిజస్వామి నల్లాడధరణినాథు 

భళిక యరియేటిలింగన |ప్రభువరుండు, 

అలాడభూపతి కాటయ వేమారెడి చనిపోయినవదపః 
౧౧ Ga 

గొంతకాలమువణకు జీవించియుండెను. భీమఖండర చనకాల 

మున కాతండు చనిపోయెను. “అల్లాడభూపుండు రాజమహేం 

ద్రంబు రాజధానిగా సింహాది పర్యంతం బుత్కళక లిగయ 

వనకళాటలాటాంతరీపంబె న ప్రతాపంబున, 222౪22 ప్ఫేభొ 
వం © ర్లు 

. న, (గా గొ 5 ద వ, వుండై విశ్వంభ రాభువన మండల ంబుం బాటించెం దదనంత 

రంబ” భీమఖండము, 

శ్రీ వరభద్శ రావుగారు పేర్కొన్న యన్న లచేవుండే 

పయి భీమఖండపద్య మున జేరొ_నంబడినవా(డు. _ భీమఖండ 

రచినకాలమువటు కాతండు పరాభూతుం డగుచువచ్చి తర్వాతం 

గాలీఖండరచనానుతరమున విజయముగాంచెనేమో! ఆశాస 

నము సమగ్రముగా ముదితమయినలాని నిశ్నయపరిజ్ఞాన ) రాసాక 
మేర్చడదు: 



కచ Gy oN స ప్తమప కర 3 ము, 

శ్రీనాథునకు మరల. క్కు_లు. 

ఎట్లోగాన్మి వేమపిరభచా)శెడ్డి హాభ్ళతులు కీ 1450 

ప నంతరించి రనుమాట వాస్తవము. త ర్వాత రాజ 

మే హాొందవర రాజ్య ము కెడ్డపాలనమున లేకుందుట వాస్స 

వము, శ్రీనాథుని ఈయూలంబము మరల? జదికినది, కష్టము! 

అధిక గౌరవముతో ద న్నాదరించుచుండిన కోమటి వేమనను 

గోళ్యోయినాండు. కొండఏిటి రాజ్యము కరాూౌను. ఉదయిఠి 

వెను మరల రెక్టిరాజ్యయి గా జమ సెౌంందళవర మున; అక్కడ 

భోగ భాగ్యముఒ తో? దొప్పదోశినాశు అంతలో నదియు 

నస్తవించెకు. ఇస్పిరో! ఎట్టివిప్లవములు! నేంటినజకును శ్రగీనా 

థునివ నము విశృంఖల మే! ఆదరించు రాజులయొడ్డ నానంద 

ముతోం గడపవలసినకాల మిం" ; పొయపుంబొద్దు పడుమ 

టికి దిరెగినది*. అయిన నేమి! చేశాటనము తప్మ సవ య్యొను, 

చేమపీరభ డా రెడ్లు చనిపోయిన తర్వాతే క్రీనాథుః డించు 

ంంచుగా నిర్వది యేంన్లు జపవించినాండు, ఆకాలమున కుటుం 

బభరము హాచ్చుగానుండజెను గావలయు, జాహి త్యాది 

వోవ్యవర్ష మును దప్పనిదిగా 'రుుండియుండును, 

పంటమైలారుని యాశయము. 

శ్రీనా థు డిల్లుగదలవలసి యున్నాండు. కాని కా 

పేటనున్న సంసారము నకు జీననోపపత్సి  కల్పింపవలసియున్న ది, 



a శృంగార కీీనాథము, 

అది కుదిరినంగాని తాను పెచ్చుకాలము చేశాటనము జేయ 

ససిపడదు ఇందుకయి పంట రెడ్డియు, విద్యానగర ప్రభువులకు 

లోంబడిన పామంతుండును నగుమైలార రెడ్డిని దర్శించినాండుం 

ఈ రెడ్డి శథమర ర ణగోత్రజులగు శ్రీ వైన్లవులకు శిష్యుడు. వక్షం 

1850  కీలకసంపత్సరమున మైలార నెడ్డికోరి పె పొిథ'దేవ 
రాయడు తక్కెళ్ల పాడు, పోలవరము, నను గ 
లను వొహ్మణులకు దానముచేసెను. మైలాఎ శెడ్డి తనకు 
యుద్ధవిజయ ములను గల్లించినందులకు. బరితుమ్షుండై, పాథ 

“దేవరాయ లాతని యభీవ్సితము చెబు  వేర్చినాయు. దకోను 

టివేముననంతరము కొండవీను నాకమించుకొనుటలోం చొ 1ఢ 
రాయల కీతఃకు తోడ్పడి యుండవచ్చును. కొండవీడుపా)త 
చేశ మోతని 'యేల్చడిని గొంత కాల మున్నది. మైలార రెడ్డి 

కంకితముణగా శ్రీనాథు( జేమేని కృతులు రచియిం చెనేమోం 

యెజుంగరాదు,. శ్రీనాథుని రృతులుగాం బెళ్టుమాత్ఫము 
తెలియునవి నందనంద నచరిత, నల్ల భె 'భ్యుదయము మొద 
లగునవి కొన్నికలవు, అందొకటి మూతని కంకితమయి యుం 
డవచ్చునే మో! (శ్రీనాథుని నిర్యాణ కాలపద్యమున మ లాస 
Asc బంట మైలార విభుయండే దిన నెచ్చ మేరాజు తీర్పంగలండు?౫ 

అని కలదు, 

పల్నాడు ప్రయాణములు, 

ఈకాలమున శ్రీనొాథుం కొండవీటికిం జేరువనున్న 
పలినాడు మొదలగుపి) బేశ ముల కరిగి కొంతధన మార్జించు 



స్త్రమష్రకరణము, చెస్ట్ 

క్ జ్ iss సేత. . శ] కాని వచ్చు చుండేడు నా(శు, రంల ఇ టున మను నా శ్రీనాథుం 

సెచించినపిగా. జ జెప్పంబడెడు చాటుపద్యము తికాలమందలిని కాం 

దగును చాటుపద్య మణ సముంజర్యి ప (థమ, ద్వి కయ భాగము 

లలో ren జక్చితిని. కొన్ని ంటీనిమాతం 
4 న 

ఎలి 
కం రెసీకుండు పోవండు పల్నా 

“ జెసంంగా రంభియెన నేకులి వడకుకా 

పను భేశు( డైన దున్నును 

నుసుమా'సు సుం డైన జొన్నకూడే కుడుచుకా. 

పలినాటిపీమలో నంతోలోతుతివ్యినంగానిం నిష్లూర వుం 

అక్కడ. 'జేంతాి ను ఫపొండఏటి చేశాన కు ద్వొిగుణన అసమ యువ 
EL J వ్ 

డవలయును. అంతిలోయ తశివ్యిసను గొన్ని చోబ్ద నిభూరక 

తిచటు వదువు. కాన సనిళష యెంతోసాము విియ 
క! షు ౧M ౮ . J 

చెట్టేయు నొక్క_పుకు భంగపడవలసి వచ్చుచుండును, జడి 

తెలు న (సం జెవ్చనపద్యము 

(జ్ అ అంగడి యూరలేదు, వరయ ree శు చిత్వ మేమి కే 

దంగన లింపు లేరు, ప్రియమైన వనంబులు లేవు; నీటికై 

భంగప పడంగం బాల్చడు కృపాపరు లెవ్వరులేరు దాకేె 

న్నింగను సున్న గాన పలినాటికి మాటికింబోవ "నేటికి కాన 

కీ పల్నాటిదేశముస గాగిమమున కవ్వశేని పెద్దలు వచ్చి 

నప్పుడు గోనువురోహీతుసింట విడిదలసేయింతురు.  చారిండ్ల' 



ఏలెప్ర వ ంగార ఫనాథము, 

లో; దమతమ యాశితులయిండ్లకుం గట్టియిచ్చుట కై పి స్తరా 

కులు న స అక్క_డ( బురోహీాతులే కరణము 

గార్లకు విస్తళ్ళుకుట్టి యివ్యవ తెన(ట!ా శ్రీనాభుం డొక పురో 

హీతునింట విడిసి భూరోంత నిట్లు వర్శించెను: 
Pract 

దోసెండు కొంపలో? బసుల। తోొక్కి_డి, మందము, దూడ లేణ నుకా 

: బాకినవంటకంబు, పసిబాలురకౌచము, విస్తరాకులు 

“హాసీనగుడ్డలంక, దలకుమానసీనముండ లు, వంటకుండలుకా 

రా సెడుక శైలం దఠంపరాదు పురో హీతులింటికృత్య ముల్ , 
న లే 

(క జొన్నకలి చొన్న యంబలి 

( జొన్నన్నము చొన్నవీసరు జొన్నిలేి తీస్పకా 

సన్న న న్నము సున్న సుమో 

పన్నుగ. బల్నాటనున్న (పజలంద అకా, 

(క) విన్న చిన్న రాళ్ళు చిల్లర దేవళ్ళు 

నాగు లేటినీళ్ళు నాంపరాళ్టు 

సజ్జబొొన్న కూళ్ళు 'సర్పంబులును దేళ్ళు 

పల్లెనాటిసీమ పల్లెటూళ్ళు. 

'మొర సరాజ్యము. 

మణియు మొర సరాబజ్బమునుగార్చి తనా భునివిగాం 

గొన్ని చాటుపద్యములు గలను. మొర స రాజ్య మనగా గర్నూ 

లుమండలవునియు మొరసరాళ్లు విస్తారముగా నుండుటచే 

నాదేశమున కా పేరు వచ్చెననియు( డెలియుచున్నది, శ్రీ సాధుం 



సప్త మప గక రల ఆము 

లున్నవి, ఉదాహంతును: 

భి. గొంగడి మేలుప చ్చడము కుంపటి సల్లంఖం కో కాకా 

జెంగటవాయు 3 అము లజీర ప్రమందు నుక్ష్ ఫొయబఖుకా 
వం 

ముంగిట న దొమలం చెజిపోతులులా 

రంగ! వివేకి కీ మొగ సరాజ్యము కాంప్రుర మెం కగోఢశా! 
mr 

ఊం వంకరపాగ లంజా నడునువంగివకతులం మెలకో (కలంకా 
నీ 

క్ల 

సంకటి యుదఖంకా జనుపకొకములుకా బలంపవ చ్చడంబులంకా 
(౧ 

చెంకగు నోరచూపులంను చెశువదప్పీన యేసబాసలుకా 

జంకులబ్బహ్మా యూ మరస రాజ్య ము నెబ్దుస బొండా సకటా! 
ళం 

p [చి (లో హానీ a 

AE “yy 



శృంగార శీనాధము. 

అషమ ప్రక రణము 
ల ల 
స్వీ వీరళ్యదాశెడ్డి చేరెను దివికి రా 

[0 జమహేందవరపు టాశ్రోయము తొలలా 

వి ఫ్టవంబులం గనొండవిడు చేడ్సడియండే 

సేకరంబగు సొమ్ము తేకపోయె 

పడువమట 6దిర్తిగెను (బాం పురబొన్హు లేం 

బరముపెకొ నె నిల్దు జరుగదయ్యె 

ఇచ్చుభుండెను దివ వెచ్చము మైలారం 

డాష్టం చెం బల్నాటి కరిగి కొంత 

గ, విరకథ్య వీవెయును, సుకుమార చరిత 

మొదలు "గాం గబ్బములు "చెప్పె (బదికి (బడికి 

నిస్స్టతకుంబాలంపడి జానిదు స్వభావ 

* మెటీంగిం గవిసార్వభౌముం డి ట్రిచీయ వా౭డె? 

పల్నాట్ ఏర చరితము. 

రాొజావలంబము విటిగి పోయిన తర్వాత సొండఏట నెల: 

హాని వ 90 బర్యటించునప్పు డక్క_డి పజల 

పార్ధ నము చేతణన్సి (దేశ చరితా?భిమా నము చేత గాన్ని శ్రీనా 

భు డీగింథమును రచించియుండును పల్నాటిపీరచరితము. 

భారతేనూవంటేది. అం దనేకభాగము లున్నవి పర్వములా 
240 
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వంటివి, ఆమూలాగముగా (శ్రీవా కుం డానంవమును రచిం 

జ Mat oats ee స్త చినట్లు త పదు ఇప్పు డుపలభ్నిమానములగుచున్న పల్నాటి 

న్డ్ ళ్ షార్ నష 4 ఏక చరితిభాగములలో కినాథ్టునికృతు లేవో స్పష్టముగా 
న వ ఉం 

సిగూవపింపం గుదురదు. కొన్నింట శంనాథవచనాను నారమఃగా 

రచనము చేయంబడినట్టుండును. కొన్నింట =ోనాథరచనమే 

యున్నట్టుండును. ఆదిని = నాభఘువివేక్కు అంతేమున నన్వుని a 
న్ స్ 

'పేర్కు దీనికి విపరీతముగా6 గొన్నింటనుగూడ కొస్నింటం గవి 

సార్వభామబిరుదము కానంబకును. జొన్నింట శెనాఖక వి రాజ 

రాజసమాతో మే యుంకును, కాన్ని మవముంజనీరచనముగా నున్నవి. 

కొన్ని ద్యిపదరచనముగా నున్నవి. కొన్నింటి కొకరచనము 
మాత్రమే యున్నది. కొన్నింకోకి “చెండు పెజంగలర చసములును 

మజీకొన్నింటికి మూంకుదెజంగుల రచనములువముగ లవు, పల్నాటి 

వీర చరిత భాగ ములు కొన్ని యీకిఎందివిధమున_ వేర్పణుప 

బడియున్న వి. రాజులపుల్లుకి, కోళ్ళవోరు, సోపుయుద్ధను,, 

కన్నము నెనియుద్ధము, మందపోటు, రాయబారము, గురిజాల 

ఇ అధ ఎ కు, గా త ౪ యుద్ధము, కళ్ళిప్రతివ్ద, చాలునిక థ, కొమ్ము రాజుక యథ జా 

నాయనివిరుగు,---అసి పఏనినంగూర్చి యింళకముందు. గొంతవి 
వై సొ ళా 

సృషపరిజా + 5 డురచించిన పల్నాట వం. న లలా ఫ్రనాథుం చిం పల్నా 

వీర చరిత్రము ద్విపదరూపమయి యుండవచ్చునని నాతీలంఫుం 

క్రీడాభిరామములో నీక్రిందిపద్యమున్నది: 
16 
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మ! (దుతతాళంబున వీరగుంఫీకేక ధు ంభుంధుంకిటా త్మా_ర సం 

గతీవాయించుచు నాంతేరాళికయతి (గామాఫిగామంబుగా 

యతిగాడకా ద్విపద పబంథమున వీరానీకముంబాడె నొ 

క్క తె (ప్రత్యేక యుగాం గుమారకులు ఫేట్కాారంబునం దూలింయక, 

ఇందు ద్యిపదగంథ మే పేర్కొ-నంబడినది. మజీయు 

నాక్రిడాభిరామమునం బల్నాటివ్ర చరితవిషయము హెచ్చుగా 

గలదు. ఆగ్నంథము శ్రీనాథకృతియె యగునని నేను నిశ్చ 

యిఎచుచున్నాను. ఆవిషయము ప్రకర ణాంతరమ. న రాంగలదు, 

సల్నాటివిర చరితగ్ళంథకర్యల విషయము చిక్క_గా నున్నది, 

పాొచ్యలిఖతపుస్తక శాలలో బల్నా టిపీర చరిత్సివుళ. బితులు 

సెన్క_లుగలనవు. కాని యవియన్నియు భిన్న చేశ సతులు కా 

ప్ర కొన్ని పు త్సకలుః శ్రీనాథుడు కొండయ్య, మల్లయ్య యను 

నారు విర చరిత) గింథకర్త లుగా చెలియవచ్చుచున్నారు. ఒకా ర: 

నొకరు బలరామిసెట్టి యును వాండుకూడ గ్రంథకర్త ర కలం డనిరః 
be) Cans మంతా 

సరికాదు, బల రామి సెట్టి కొండ య్యతండి కాని, వేటుగా 
న య 

గ్రంథ ము రచించిన వాఃడుగాండుః పయిమువ్వురలో శ్రనా 

భునికాలము మనమిప్పు జెజుంగుదుముగదా 1! కొండయ్య 

శ్రునాథుని తర్వాతివాండె. ఆతనిగాంథము నొద్యంతములం 

దెట్లున్న దె; 

వెం శరధితల్నుని పేర స ర్వేశుపేర 

గీరిధీరుడగు చందరిగిరిరంగ ఘు నుని 
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బ్) 

వేంకటవిభునకు విభ వంబులాసయు 

Wo ] వ గ FP వం? పంకజ యముని lela బగిమాత్యు Caen 

చ్ 

చంద్భగిరిలో రాజ్యమేలిన శ్రీం ఎ రూాయలరకొోడుక గు 

'వే:కటాది) పయిన జేరొ,_సయబడినవాందు కావచును. అకుని ట్రా త సా 

యాకొండయగగంభము  శ్రీనాభునకు: దర్వాతనే చేయా 
బడినట్టు స్పష్టమగుచున్నది. మల్హ్లయం? చన కాలము గు_ర్డింప 

నాథారము నాకు దొరక లేదు. శమువ్వుకుః వులును వేళ్యే 

యుగా సమగ్రముగా గ్రంథములను రచించినట్టు కన్పట్టదని 

చెప్పితిని, ఎప్వై రేయభాగములను ౨ చించికొ టా వ్ 
a 

ప్లముగా నబుంగ రాకున్నది కొస్న పట్టుల రిచనములు సంక్ 

రమయినవి, కృత్యినతిరణ కావనానములు షన; 

చిరకాలమునుండింయయు సిచరిత్తోము ని నిశ్లజాతుల కంఠస్త మగు 
Gs 

న. న. (త్త 

చుండి పాియికముగాల స హు వంతి కెక్కు_చు ను 
ar oe ws oer tren me 

ప 

డుటచేత నట్టి వికృతిని గాంచినదని నేను దలంచుచున్నాను. 

ఆంధ్రభాహాద్దార కులలో గలకాలము ss 

సిక శిఖామణి సి పి. బౌ బౌ నుదొ రగారు పని నన్నింటిని బ3 క 

లించి యాకిింది విధమున నభివ్రాయమిచ్చిక “ శ్రీనాథుని 

కృతినిజూచి తక్కిన యివ్వరును గంథర చనముచేసిరి గావ్రన 

వారు శ్రీనాథుని: దమ గ 9ంథ ము బందు బృశంసించిరి.” బది 

యుక్తముగా నున్నదని నేనును దలంచుచున్నాను. ద్విపద 
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రూసమున మికి,.లి సంగ్రహముగా నొక రచవము పో చ్య 

లిఖత పు స్తక శాలలో నే కలదు. అది మంచిరచనము 5 

చక్కంగానున్నది. కనాథునిది కొవచ్చునని నేను దలంచుచు 

న్నాను. కాని యది సంపూర్ణముగా లేదు. తక్కి_న యిర్వుర 

రచనములుగూడ మొదటినుండి తుదదాంక లేవ. ఏరచరితి 

మందలి యికబేశవుగు “* బాలునికథిను ర్రీీయక్కి..రాజు 

నుమాకాంతెముగారు బృహత్సీఠకికతో నీనడుకుం బ ౧కటించిరి. 

వారు ప్రకటించిన విదపనే యాకథ ననేకు అటు గల్లిరి, 

మంజరీరూపము ననున్న గషంథ మును వారు పోకటించిరి, కాని 

వారి ముదూణమున _నాక్ళృతి యాకృతి చెకినది. గంథాన 

తరణికలో చెండు డఅయపల రచనములు కలడీపోయినవి, 

అడియెల్ల నిక్క_డ నిరూకింపబూనినచో గ్ఫంథవి _స్తరమగునని 

వెజుచి విడుచుచున్నా(డను. పోచీనగంథములను ముదోచు 

నపుడు గ్ఫంథకోర్హల రచనములను మార్ప కుండుట న్యాయ 

ము, క విపయు క్ర క్షపాఠము గుర్తింప గుదుర నప్పుడు గ్రంథ 

క_ర్తృృవుతానుకోధమున నుచితసంన్కరము . చేయదగును, 

గంథపాతేము లున్న ప్వుడు క ఖాసమన్వయమునకైె పూరణము 

లు సయితేము చేయదగును. ఆ పూరణముళేవో కెలియం 

దగినట్టు చిపహ్నితములుగా నుండవలెను. ఈ గంంథసంపా 

దకులు య ధేచ్భముగా గంథమును మాక్చిరి, కొంతిచేర్చారి, 

ఆమార్సులు చెర్పులు న నన్నియు(దిన్న(గా దెలుప రయిరి, దాసిం 



అష్ట్రనుప గక కణగుం Tho 

అ మీ 4 Sus 
జూచి (నా నుండు పల్నాటి మ “మును ర చింఇననుటయే 

కబ్బయని కొందలణు మూబచ్చేదమే చేయుచున్నారు. శ్రీ నాథుః 
ఇ 

షం పల్నాటి సిన nS తము గ చించెాను. sles పభ స వాటు నిర్హుష 

రచనములుగలవి కలవు, అ అట్టివి శ్రీనాభువిగా re 

వాచ తులాలు. దొరఖిని తప్పులను బండితులు 

నిపుణముగాం బా శీలించివచోం వొలయుపః గగల్లుదమురు, ఉపలభ్యో 

మానములగు ఏర చరిత్యప్రతులనుగూర్చ తెలుసయగిన విషయ 

మంశోగలదు. సంక్లేపిం చిడిని, అంధ" దేశము, అంధ 

అుంభ్యులయాచార వ్యవహ కర ములు, ఇంత మేల, ఆంధ 
కం 

-₹ J 
ర్ట 

a 

త 

గి జ్ర 
నది యా Me oe సుర చున్నది. ఉన్న ంతవణకు 

దాని నెన్నజికే రే తిన్న6గా వెల్ల డట నుతా హొపకుచున్నాండనుం 
గా 

\ 3 న్ నో పల్నాటి విక చరితేయినకుం గథాసంగ్యనా మిది దగియున్నిది: 

టో జ mw “| చ్ పల్నాటి రాజయిన  యనులిస రాజునకు ఎఏవిద్య్యా దెప్కి 

అ 
భూర మూ ే ని, మెలనూ జేవి యవి మువ్యురుభార్య్రలు. మై 

హత... నలగామరాజును, దక్కు. నిర్భుంందు మలిబేవ 

“ాజాదు లేడ్వురును, బుతులు జనించిక. అనుంగు రాజునకు 
జ) 

డనాయండు మంతి, ఈవెసి పుత్తు్రులలో బాదయ్య యను 
ఆవి అలానే 

- వాసిని వొలుత ననుంగు కాజు పెంచుకొనియెను, న మ్య 

యును నతేయు మహో సుఖ్ భెవుంు, దొడ్డనాయనితేర్వాత సీ సెతయయే 

మంతి, అమలు రాజు గాచపుండుచే మృతి సెందెను మరణ 
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సమయమున, డనపుత్తు)లను బ)హ్మనాంవని కప్పగించి యరసి 

కాపాడుచుండుమని చెప్పెను. తదనంతరము నలగామ గాజును 

ధ్ర ద = ల బట్టా భిసక్కునిం జెసి బ్ర)ీహ్మయ్య తాను దోడై రాజ్య మేలించు 

చుండెను. ఒకస్సు డాతీంకు కప్పముల. గొని తచ్చుటతై యన్న 

"దేశముల కరుగణా, నారు వెల్లి నాయకుగా లను నొకవిరవనిత 

స్వళ క్షిచే నలగామునొద్దం గార్యనిర్యాహకురాలై యాతని 

హృాదయనీమయం దప్పటికి కూలురుగానున్న మలి దేవ రాజా 
దుల యెడ విద్వేపాంపరముల నాంయెను నలగాముండు నత్యా 

(అ 

అద వాపీ Pa షా "~~ ణి శకు లోనై యాదుర్మంత్ర)ములక్షుం జిక్కి తమ్ములం జెజసా 

లలో. బట్టించను బ్రహ నాయం డది యెజిలి రాజ్యమును 

విభజించి మలి చేవరాజూదులకు మాచెర్ల రాజధానిగా నేర్ప 

జిచి వారి నక్కడి కనివీ తానునుదోడై వారిచే నక్క_డ రాజ్ఞ 
ల 2 

'మేలిందయమచముజెను, నలగాముని రాజధాసి గురిజాల, అతనికి 

మలి'ేవాదుల రాజ్యము నపహరింపపలయునను దురాశ మెం 

డయ్యెను. నాయకురాలు తేనమంతేక కిదే మలిచేవరాజాను 

లకును నలగామునకును గోడిపో రాబము సమకూర్చెను. ఎన్యరి 

కోడి యోడునో వారేడేండ్లు రాజ్యము బక్షి యన్య దేశముల 

కుల బోవలసినట్లు పందెము. బ్రృవ్మానాయండు కోడిని 

గానిపోయెనుు నాయకురాలు నుంత)ప్ర) యోగ ముచే బ్రహ్మ 

నాయునికోడి 'యోడీపోవునటు చేసెను. తర్వాత బ్రహ్మ 
(గ ఓ 

నాయండు చచ్చుటకు విసాన్నము పెట్టించెన. కాని దానివలన 



ఆవవుపికర ణము, ben 
ల / 

a నాతనికి వికృతిక లుగక పోయెను. బృిహ్మనాయండు విషన్ 
EE 

గ్త్ సంభూతుండుగా. దలంపంబడుచున్నాండు. నాయకురానేని మ 

ue 
ము క స్ణునంశ మున జనించినదాసి౧గ”౯ దలంతము, ఒకగ గం] 

కర్త యూయిట్విర జన్మపి కారము చిత్రోముగా! నల్పీంచెనుం 

పందెముపకారము మలిచేనరాజాదులు మండాదియనుగోము 

మునకు రాజ్యమువిడీ యరెగిరి, నాయకురాలిపన్న గడచేతచే 

నలగాముః డక్కడ మలిబేవరాజూదుల గోగణమునా బొెడీపిఐ 

ఇను, ఆగ్ఫాహాూదగు,ండ్రై బిహ్మనాయండు గుకిజాలకువచ్చి 

యీలగామునకు 1... య. యుద్ధముస నుం 

మలి దేవరాజాదులు మండాదివికి శ్రీ గిరిపగితములక్ రన, భిక్షావ్భ 

క్రిమశమువారివలన( ఓ గ్గు శకః దీసికొని అకాల 

'మెట్టోగడిపిరి, పదపడీి తమరాజ్యముం దమక్మ్మని యల్లుమల్లునా 

జు (నలగామాదులక ల్లుండునురాయ బారిగా నంకీరి, నలగాము" 

డు రాజ్య మో నంగీక రింపక పోయెను. అల్లు మల్లుడు తిరిగివచ్చు నె 

డం దోవలో నాయకురాలు విషగర్భితిమగు పూబంతి మూల 

మున నాతని. జంపీం చెను. పదపడి యిరువాగుల వారికిని గారి 

మపూండియొద్ద యుద్ధము జరిగినది, అర్వది యేడ్డుగుపిరులు పవన 

యనమున శ్రయుంచిరే, నాయకురాలియుక_ యు ira 

యనియొక్క._యు శ _క్రిసామర్థ్యము లత్యద్భుతేములు. వ 

నాయనితో సయితము నాయకురా 'లెదిరిని లెను. తుద 

తాగతుండయిన యలగామ రాజును బి నషనాతఃు. 9 సక్ 

af wa 

స 



948 శృంగార శ్రీనాథ ముం 

న నిస్పాను ఈయుద్ధమున ఏరశయనమున నొజంగిన పఏీరులెల 
లి 

రును బవముథులుగా భావింపంబడుచున్నారు, కార్యమపూండిలో 

విద్రశాలయ ములు కట్టంబడీనవి, సంవత్సరోత్సవములు జరుగుచు 

నని, శానిక లకింపంబకుచున్న పి, యుద మూరంఫీింపం బోవ సై 2 ద్ద ఫి వున 
పుడు బృహ్మనా య6డు కార్యమపూండి గంగధారమకుగుక 

ద్ ట్లో పిలవ ౧ SNe 9 9 డం గల్లుపోతు రాజును బకిప్టించెను ఈకిడబాటుధార శ్రీనా 

భునిదని వాడుకకలదుః 

(=) వీరులం దివ్య లింగ యులం విష్ణువు చన్నులు కలుపోతు రా 

జారయం౭గాల భక వుంశు నంక మశ క్రియ్ నన్నభ్రూర్ల యా 

కరడు గంగ ఛారముడుగే మణికర్ణిక ౧-6 జెలంగు నీ 

కా రమప్తూయండీపట్టణము కాళి; దా పలినాటిీ వారికికా! 

పల్నా టిపేరుల సంగరము జరిగిన తర్వాత జిర కాలమున 

"కాక థ గ౦ంథ రూపమున నెలకొన్నది. పల్నాటిసీమయందుం 

బ్రజ లాయా యెడల నాయా-నరి తా్రంఛ ములు జరిగినట్టు ఐతి 

హ్యములం జెప్తుకొనుచుంషెడివారు ఇప్పటికిని జెప్పుళొనుచు 

న్నారు. ఈవిషళయము కడాభిరానుమున నిట్లు తెలుపంబ డెను. 

'గ్యఇచ్చోట భుజియించి "రేక కార్యస్థులె ; 

సామంతీనృ పతులు వాపకూడు క 

ఇచ్చోటం జింతిం చె నిచ్చ నుపోయంబు 

నలినాక్షీ యాక్టెల్లీ నాయరాలు 

be నిపులయేజటి లే | 

నోలాడె నిచోషట విలసాని 
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యిచ్చోటంబటో65 యిలప౫ణంబు*: వల్ల 

సవతితల్లు ఇపిడ అవనసిపణుఖం 

వీర్వకిగు డాం జేవ్రుకు వీష్ట్రరు ము 

౨3 మదోదతి నిచోషట నాబీయబడ్రికి 
4 te. 

మనుచు జెప్పుదు చెతిహ్య త టి 

జనుప'పెదలు పళ చేశ మలయందు. 

నాంటికి నాంటికి నందుల గలి, తొాంన ములు హాచ్చినవి, 

యుద్ధపిరుల యడ భూ సోల్సె కము సుస్థిర పడినది. గగింథ రూప 

క కరత త్రము భారత భాగ వ తానులనలెం: బంముజని 

॥ హణ క వగా aD ఎద స Y క్ ద డ్నాా నలి తొమగు పుణ్య థ్? నభ్యర్థి తమయ్యెను పర్రభాగవతె 

మనియు, నీరరామాయణమనియు సిక థాంశేము పిస్త్వు£ింపం 

బడుచున్నది. కాని యిది యనేక కసందర్భము లందు Amel 

ఇం ల్ స వ ns ప గా అరు కథతో ౧ బోలుచున్నది. బృవ్నానాయయు, నాయకురాలు 

“జుంవలగు వారె జస్మాదిసందర్భములందు నూలముట్టుగా6 

గభలు కల్పింపయిడినవి, బ్రహ్మా నాయని మాహాత్మ్య మెక్కు 

వగా జెన్చంబడినది. అనుగ రా జుత్తీ వ “దూ ేశ మునుండీ 

పాపపరిహారార్థ మై "దేశాటనము సేయుచు. గృష్టాతీర ముసేరి 

పాపనిర్నుష్తలై పదపడి యక్క_డ నలకొ నెనన్న సందర్భమునం 

సూడ pre కలవో తేదోయని సండేహాము కట్టు 

చున్నది. భోరతి యుద్ధ ముతో నీ యుద్ధమును బోల్పుటకే 

య నేక కహ సమకూర్చి :బడ్నవి భారతకథయ౨చు 



950 శృంగార శ్రీనాభము. 

మాయాద్యూతెము కలదు. ఇందును గలదు. అందు. బాండ 

వులకు శ్రీకృష్ణుడు శోడు, ఇందు మలి దేవ గాజాదులకు బ్బీవ్మా 

నాయండు తోడు, అందు దుర్యోధనాదులకు శకుని కర్షాదు 

లతో దురాలోచనము. ఇందు నలగామునకు నాయకురాలితో 

దురాలో చనము. ద్య్యూతేమున నోడినవారు ప్రవాసము: 

శేయవలసినట్లు పందె మందును గలదు, ఇందును గలదు, విషా 

నము "పెట్టించుట యందును గలదు. ఇందును గలదు. 

గోగ్ళహణ మందును' గలదు. ఇందును గలదు. రాయళణా ర 

మందును గలదు. ఇందును గలదు. ఉత తృరకుమారపా జ్ఞ 

అందు6 గలవు. అట్టి వే తంబళకొమ్మయ్యః ప్రజ్ఞ లన? 

ఇక్సైన్ని యేని పోల్సి చూపనగును. అనుంగురాజు మొద 

లగసవాకు కార్తప ర్యార్టనిని వంశమున జనించిన క్షత్రోయు 

లంట, ఈయుద్ధము పం7 జండవళ తాప్టలో జరిగినది. పల్నాటి 

సీమలో మాచర్త్హ్య గురజాల మొదలగు స్థలములందు ఇష్ట 

కామేశ్వర స్వామి చేవాలయము లున్నవి, అనులస గామ రాజు 

(అలగామరాజు అనులస రాజు అనుగుగామరాజు ఒకని వేళ్లే 

చనిపోయినవీదప నాతనిపేర శివలింగములు పృతిష్థీంపయబడి 

నవికాంబోలును. భీమేశ్వర, గణ వేశ్వరాది శివలింగము లిట్టు 
న 

పీకి ్థంపయడిన వే / ఇట్టియాణార మోనాండును గలదు, 
జలజా. భాయ, 

క. 
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వాటుటు-పనాలు. 

కనాథుల కు పల్నాటివఏీరచకతము మాత వే కాకి యు 

ట్రరచనములను ప జేసినట్టు చతలియుచు 

న్నది. ఈవిషయమున శీ గురుజాడ శ్రీరామ ర్రిపంతులు 

గా రిట్లు వ్రాసి నం 1 ప క (శ నాథుకు) పండి తాదరణ య 

ములగ కావ్య ములను జెప్పుట యే కాక కదూ చాాదుల 

కుపయు క్రము_లె సులభ = లితేనొప్వు పాటలు పద్యములు 

రచియిఐచెను, మన దేశములో. 'జెడ్డ్ పాటలు మొనలగున 

వియు గొల్లలుమొదలఉ వాటకపుజాతీ పొడుకొను గొల్లసు 

ద్దులటు మొదలగునపియు పగటి వేవగాండు) చౌప్పెకు కథాలా 

పములును శినాధునిచే విరచిశిము లేయని పిసిద్ధిగలదు,” 

అని. సెండ్లిపాటలు మొదలగునవి యెమిరచించెనో యెజుంగ 

@ 

రానుగాని గొల్లసుద్దులు రచించినది సత్యమే, అంధ జే 

మున, నెజిగొల్లలు, విచ్చుగుంటులు మొదలగు జాతుల నాండు) 

"తెగలు తెగలుగా నూళ్ళ వెంటం దిరుగులాడుచు శూద్యూల 

గోత్ళప వరాదు”( "'జెలుపుచు6. గాసువిసములు గడించి జీవిం 

చుచు దురు వాండ్యూ పంటగమయములందుం గాంపుెండ్ల 

కడ కరుగుదెంచి పాడుచుండు పదములే గొల్ల సుద్దులని వేర 

గొల్ల సుద్దులలో', బ్రథానమయిసది కాటవురాజుకథ. ఇక్కడ 6 

నగొంతని సరి చి వ్యోయనవలసిన విషయమున్నది.  కేలులప 



ల వల శృంగార శ్రీనాథ ము. 

భాషలో వెలసిన రచనముబను బథానముగా రెంకుచెణు 

గుల వీభాగింపవచ్చును. సం 'స్కృృృతచ్చ్భందోనుసారముగా న నక్ష 

రగణములతో. జంపకోత్సలాదివృ త్తరూపమున సుస్కృతె 

పదజటిలమైన రచనమొ! టి. భ్రారతేవర్గ మున కెల్లను సామా 

న్యములయిన భారత రామాయ ణాది గ లిట్టిర చన 

ముతో వెలసినవి మా తాగణభుటిత మె క స 

గు ఛందోబంధముగలిగి జేనిపలుబలతో నంధి దేశము సక కు సవా 

జమై వెలసిన రచన మొకటి. ఈరచనముల9 ,దంధు 2వ పి త్యేక 

ధర్మము స్పష్టముగా స్ఫురి- చుచుండునుగ్ల పాటలు న్న 

రగడలు ద్విపదలు, సీసములు, అక్క_రలు, తరువోజలు 

; మొదలగున్భ త్రము లీజాతిలోం జేరును. సీనమునక్స్కు. ద్విపద 

" మునక్కు ౧గడలక్కు అక్క_రలక్కు చేరికగానుండు వృత్త భేదము 

1 * లనేకములున్ని కల) పినింగూళ్చి సంపూర్ణ విమర్శ భాగ 

మున జేయుదును, 'తెనుంగునకు. దోడీభావలగు ద్రవిడ 

క ర్హాటభామలలో ఏనివంటి వృ త్తభేదములున్నవి. ససగీ త్యాదు 

లయిదాజుమాతి) ము ఏవనుండి యాసంస్కృతచృందోఘటి 

తమయిన రిచనటలోనికేం చేరినవి, ఈర చనముబందు ముఖ్య 

ముగా నంధ) దేశ విషయచులే యితివృ త్తీములు/' కురవంజులు, 
క్ర నీలబ్ము జోలలు, , పదాలు! మొదలగునవి యెన్నీయోా పచీ 

న*ంధ పం కములు రచనము లున్నవి. ఇట్టిరచనములలో+ 

గాడ జగత్పవిత్యములయిన భారతరామాయణాది క్ ధాఎశ 



అష్షమపిక రణము, ఎర్రి 
లు లో 

ములు చేరనప. కుచ్చె క్ష్ ష్య రగ యాగము కా బలుసాకు 

యిట్టి వే నకం పవ మునుబట్టి ane చను ను సదయు 

హు ఈవిషయ మున ఇలుపవబపినచెంతొ కలదు. ఉప 

త్రుంచుచు న్నా (డను. యాూాదవనాజులకఫలసి, ష్ థలసి, 

పల్నాటిక థలని, ము జెజుంగుల కధలను జప్పుః కొ మూయ 
ద క జే 

సంహుదాయములనాంకు), "ఇెలుంగు దేన్ మునం గలరు పల్నాటి 

కథలంహాకర్సి పూ ర్యప్యక రణమున నాిసితిని. వాసిని వెప 

వాండు) పల్నాకువా-తములం మన్నారు. ఆ తెగ శాచార్య 

త స జు స ల Ue నున్నారు మాను బ్రాహ్మాయిలుం 

ధ కికథలం చెపంనాండికుయహాడః బబ్ర్బా కిలో నే యూచార్య 
గ! 7 © : 

పురుషు లున్నారు. వరును బాహ్య లే. పుబకా 3 బని 

నిండు! ముదఎగుపాం. షెశ క్తీకథలం జెళ్పునురు. మొక్కు 
7 అ లో 

బళ్ళు శే_్టీజాతింలు ముదలగునపే జరుగునప్పుకడు బాండు 

సుద్ల్దు లత్వ్యావ న్యెకములుగా నుంకును, మాతేపురా౯ ణము, 

పరశురామగామాయణము, గాతేమపు రాణము, మళ్లే చె వెట్లకథ, 
న. 

శేణుక షు. కాక తేమ్ముకథ్య అంక మ్మీకిఫ్కి > ంగానిమ్మకథ, 

మౌతింగిక్ష థ మొదలగునవి వాండ్యి గంథ ములు,  అవియు! 

బల్నాటివీర చరితిమువలెనే డం న మా. 

యుండును, క్రీడాభి రామమున న ంథార్థములు మిక్కిలి 

ప్రశంసింపయిడినవి వానింగూర్చి కడాధిరామపిశ ంసలో 

ముందు వొయుదును. మూండన తెజంగుకథలు యాదవ 



94 శృంగార శ్రీనాథ ముం 

శాజులకథలు; ఎజ్జగొల్లలు 'ముదలగువాం ం_డకథలను జేప 

దురు, ఈ తెగ శాచార్యపురుషులు కలరో లేరో. “తెలిసి! నది 

Foe Te ర స లర 
క్ర వల్లు రాజా థ మొదలగునవి విండగింభములు. ఇ్రవియు 

ద్విపద మంజర్యాది “దేశి చృందోనిబద్ధములే. యాదవశాజుల 

కథ లనేకములు కలవంట,  “యాదవకాస్ర్రుం యెద్దుమోత 

పామాణి”- మని చెప్పుదురు. పయివానిలో. గొన్నింటం 

జరితోంపయోగములగు విషయము లాన్నవి, ఒంగోలు విను 

కొండ, పల్నాడు, నర్పారావువేటతాలూకాలలో Mn 

భ్యతలు సెక్కు_రున్నారు. అగ%ంథ ములన్ని యు( బరిశీలింపం 

దగినవి, బహబయత్నవున నేను నానిలోం గొన్నింటిని జూడంగల్సి 

నాండను, ఇప్పు డక్కడ మనకు బ్రిసక్తము కాటవు రాజు 

ర్ం 

కాటమ రాజుకి థ 

ఇది పదుమూ(డవ * తారని నెల్లూరును బరివాలించిన 

మనుమన్ద్ధే రా జునకును, నెజగడ్డ వాటి యేలికయగు కాటమరాజు 

నకును జరిగిన యుద్ధచరికిము”) పుల్లరియిచ్చు నొడంబడిక ఇ పెం 

గాటమ రాజు తనపళున్సలను మనుమసిద్ధి కాజు మేంతబీళ్లలో 

మేపుకొని యక్క_డ దన కోజెలలో నేదో నష్టమువచ్చినదన్న 

కారణమున నీయవలసిన పుల్లరి నెగయగోబును. దానిపై మను 



అషమపక రణము, ఏసర్ 

బునిద్ధి పళువులం బోనిండ య్యెను, పరస్పర యుద్ధమున కీది కార 

ణము. ఈయుద్ధముననే తీక్క_నసోమ యా జుల "పెద్దతండె 

కొడుకు రణతలిక్క_న నిహతుండయినాండు. స్యల్పమగు నీచకకి 

విషయమును శ్రీనాభుడు తనకవితాధార పాజ్ంచి కబ్బము 

కట్టినా(డు. వీనిలోంగూడం బల్నాటిఏర చరితము తీరున క 

'రణఖేదము లున్నప. శ్రీనాభువిగ)ంథము సాంకర్భ మును తొసి 

నట్లున్నది. శ్రీనాధథగంభానుసారముగా( దర్వాతే మణికొండ 
గిం శీకథను బెంచి రచించిరి. పినయల్లయ యనుకవి యిట్లు వాసి 

కొన్నాం: 

క్భిపద, గురు తైన కెమనాలగే (తాల్లిచం। దు 

డరయంగ గంగులయల్లయ కూర్మి 

అనయుండు సర్యన తగుసపోద రుండు 

పినయల యనవాండు | పీయముతోజనుల 

వలనొప్ప (శీనాథు ప చనపద్ధణిని 

'సలిపెను యదుశాస్త్ర చరితిమంతయును 

వినుపీంతు యాద వవీరుల చరత, 

ఇప్పటికి నముదిఎతములు గానున్న పల్నా టిఏర చరితము, 

కాటమరాజుకిథ్య యను నెండు గ్యంథములందును చేసి 

తెలుగు పలుకుబళ్ళు పెక్కులున్నవి, భాహాపదిశో ధకుఐ 

క్షి a. బంకు సం వ్ జడం న్స కగ్ఫింథము లమూల్యనిధులు. కాటమ రాజుకథయమ ద్భపి 

న్ న ఆగ్ని ల ant క" ఖే 

బంధముగూడ నున్నది. అది ఇది 5 ము, అఆపవద్యపుబంభ క ర్తి 

కూడ నాకథను ప్రి నాథుండు తొలుత రచించెనని చెప్పనా?కు, 



సీ, ఒకశుభదినమున నొగి శు భవతి కౌరి 
ప్రూజావిధావంబు పొందుపజుబి 

హరికథ వినివిని యార్మాత ని ద్రింప 

(శ్రీనితాసుండిట్లు చెప్పం గలను 

(శ్రీనా డను కవి_శేష్టుండు ద్విపద "గా 

రచియించెం గాటమరాజు చరతి 

మది నీవు నాపేర నంకితంబుగ6 బద్య 

గ ద్యాత్మకంబుగా ఘనత నుడువు 

గీ, మనివచించి తిరోహింతుడయ్యి సంతే 

"నేము మేల్కా_ంచి యాస్వామి నెంచి మదిని 

గాల్యకృత్య ంబులనుదీర్చి కడుందలిర్చి 

పండితావలింగనుయొని భ శ్రీమెయిని, 

అట్టి మజకొన్ని గగింథముల సిట్రైవానిని శ్రీనాథుడు 

రచించెనందురుగాని యవి యేవో యెజు రావు. శ్రీనాథుని 
రచన మిదియని నిరూపీంపందగిన కాటమురాజుకథ నాకు గోచ 

రింప లేదు. పోచ్యలిఖతపు _స్తకశాలలోం గొన్ని పోతులున్న వి, 

ఏధ్గీనాటక ము, 

శ్రీ నాథకితేములును దదితెర కృత ములును నగు బాటు 

పద్యములను గ్భంథస్థ పద్య ములను గొన్నింటిని జేర్చి యిచ్చు 

వచ్చిన త ర్వాతం గొందజు శ్రీనాథుని వీధీనాటక మను పేర 

నొకగంథమును ముద్బించుచున్నారు. ఆ పేరుతో నాపద్యసము 

దాయము పోాతవోత ప్రతులలో? గానరాదు, అట్టి 



[౨ ల 
లు లో 

పద్యముల గొన్ని ంటిని జాటుపద్య మణిమంజైలో నేను సంధాొ 

పించినాడను. శ్రీనాథుని వీథీనాటక మందలి ప పద్యములు కొన్షి 

ఇ py 
పయిపద్యసముదా యుమున. జేరిన వనవచ్చును. కాని యాపద 

సముదాయమే శ్రీనాథుని ఏసినాటకమనుట సకిగాదని నేను 

డలంచుచున్నాడను. శ్రీనాథుని ఏఫ్నాటకములోనివని యషప్ప 

కవి ముదలగువా కుడాహారించిన పగ్యములు స్ట దుక కేళి 

సల్పెడు పకారమునకా” “కుసుమం బెట్టిన Pes వెల 

యక్” కకక వయిపద్య సముదా యమం చుం జె 

అమేని శ్రీథుని వీథీనాటక మేది? యని విచారము 

పసక్త మగును. అప్పక వ్యాదులు శ్రీ శ్రీనాథుని విఫేనాటక ము 

లోనివని యుదాహారించిన పద్యము లేగ్రంథమున నానుపూ 

ర్వితోనుండునో యాగ ఏ)ంథ మే శ్రీ నాథుని ఏథీనాటక మగును 

| ఆశ్ళంథము దొరకినది, దానిపేరు కృడాభి రామము,శో 

అడి వీధీనాటక మే, పదర్శనానుకూలముగా లేక, ఫొంచెము 

మార్చుకో నేకా శ్యాసన)బంధముగా నున్నది. కాని దాని 

గద్యమున నది వీథీనాటకమనియే పేర్కొనయిడినది. ఇంత 

తోనే యది శ్రీనాథుని వఏీథీనాటకమని సిద్ధాంత మేర్చజుపను 

గుదురదు. ఆగంథమున వినుకొండ వల్లభరాయడు తత్క 

_ *తింజావురఫు సరప్వుతీభాండా గారమున నున్నది. బిహ్మశీ) మానవల్లి 
రామకృష్ణకవిగారు దానిని ముదం చినారు, 
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ప! వది శ ంగారశీనాథ మః 

నాలి జెప్పయిడీనొాండ : అప్పక వ్యాదులు చెప్పినది తపు కాన 

అను, లేక శీనాభు[డే యాగంభమును రచించి వల్లభ రాయని 

సేరు పెట్టగా గంథమున వేటు పేరున్న ను రంగనాధరామాయ 

ణాదులవ లే సీగ్ళంథముగూడం గర్తచేరనే లోకమున. బ్రిచా 

రము గాంచియుండుబ చే నప్పకన్యాదు లట్లు చప్పియుండవ లెను. 

'అప్పుకవ్యాదు లుదాహారించిన పద్యములు పయిగంథమున 

నానుపూక్వితోనున్నవి. పిక్షి ప్తములనం గుదురదు, మింది 

“ఇంకుపత ములలో రెండవపక్షు మే పిబలమని చేను దలంచు 

చున్నాము. ఇంక మిీా:ఃదదానిని 'డెలిపెదను, 

[ల 
] 
GG 

రావిపాటి తపు రాంతసండు. 

సంస్కృతమున బ్యేమాభిరామ మనుపేర రావిపాటి 

తోొవురాంతకకవి రచించిన వీథీరూపకముననుసరించి యీ కడా 

ఖిరానుము తెలుపన రచింపండెనసి గంథమునయగలదు. 

దాని కిది 'తేలిగింప్రుగాదు. తెలిగింపయినచోం బేరు మాణః 

గూడదు, సంస్కృతమున 'బేమాభిరావముమును రచించిన 

తవు రాంతకుడు ప్రఖ్యా తాంధ్యకవి, ఆతనికవిత యతిప్రళ స్త 

మయినది, పాచీనకవీశ్వరు లాతని పొచ్చుగా మెచ్చుకొనిరి, 

వీడాభిరామాకారు( డిట్లు పృశంసించు చున్నాడు: 

జ వన్నయభ్ళట్ట తిక్క_కవి నాయకులన్న హులిక్కి భా స్క_రుం 
డన్న ను జిచ్చు వ్రాయి యమ రాధిపుండవ్షను సక్క_వీళ్ళరుల్ 



అప్టమప9క రణము. 
జ 

EY Gt షు 

శెన్నుదుటం ఇకాంజిఖులు నింతురుజేయని రావిపాటి తి 

స్పన్నయు నంత వాడ! తగునా యిటు దోసప్రమాటలాడ గక? 

కపురాంకేకని కృతులు అంబికాశతకము, mu 

తోసుశాంతేకో దాహరణము* ననువానినుండి పెదపాటి న్ 

దర 9 పాములను బా sa గూర్చినాండు. మన 

నవిజయమను నర్విథ ముక టికకూడల గలదని శ్ర రామకృష్ణకవి 

గొ టు. ene దొరక లేదు. 

వల్లభ రాయ:డు. 

వల్లభ కాయకు విద్యానగ కా ఫశ్వరుండగు హారిహార 

'రాయల యొద్ద రత్న భాండాగారాధ ధ్యక్ష్వండయి ములికినాటి 

లోని మోపూరును బౌలించిన తిప్పనకుం గుమారు(డు. హరి 

బారరాయండు ముగ్గురున్నారు, కెండవ మూ(డవనారు కీ క్ర 

1402, 1412, వణికునుండీిరి. తిప్పన వారిలో నెవనియొద్దనుం 

డీససు దత్పుత్తుండు వల్లభ రాయడు ఫ్రీ నాథుని కాలమువాం 

చే యగును, శ్రీనాథుడు న. రయనుట కితర 

'అవయెల్లను బొల్లపోవును. కాలము సరివచ్చినది. ఆచిక్క_ లేదు. 

కీరిడాఖిరొమమున వల్లభ రాయని వఎళవర్ష్యన మత్యధికము గా 
తో 

Crr 

* |తివురాంతేకోదాహరణమ। కేంజావూరు లైబ్రరిశో నున్నది. $9 

రానుక కృష్ణక విగారు దాని ను దించిరి, 
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అబీ రట నున్నది. అం తకాదు, వల్లభ రాయని వార (భవాది వర్షనము' 

మితిమోతయున్న ది. 
ఆ 

GE అ హర వధిసమయనృత్య 

ల్తహీనా నాంశుధర(పచారధూతా భథ్టునీ 

లహరీ భచుఘుముఘుమములం 

వహీ. దిస్పయవల్ల భిన్న వాగై (భభ వముల్,, 

ఇత్యాదిగా బద్యాష్టక మున్న ది, 

గ ఉపమించెద ఛారొధర 

వ ఫ్రేపన జహై రాజఠరాజనారానగ రొ 

ధిపభారాధర వాహుల. 

(దిఫు రాంతకవల్లభుని వితీర్ణీ పౌఢికా. 

తవు రాంతకవల్ల భుని ఏతీర్లి పొఢిని భా రాధరాదు 

లతో నుపమించెద నని యావల్లభుంజే యనుకొనునా! ఎంతయ 

సంగతిము! ఆకందపద్యాస్ట్రకము భీమఖండాదులలోని క ఫలైవ 

తరణికాపద్యముల పోలిక క లది. గంథాంతపద్య మిాకిిందిది: 

గష్తే మదమున ముల్కి. చాటి పురమో హన శైలసు వర్ణకంద రా 
సదనుండు కాలభైరవుడు శంభునిపట్టి సమ(గవై భవా 

భ్యు దయపరంపరావిభవముల్ కృపనేయ గవీం ద కాంక్షీత 

(తిదశమహీరు హంబునకు6 దిప్పయవల్లభ రాయమం ్రికి౯-, 

భరత వాక్ళరూపముననేని గ్రంథకర్త పెవిధమునం 

దన్ను దా నాశీర్వదించుకొనుట తుమ్ముకొని తానే శతాయు: 



జావ ముపిక “సము Yui 
ది 

వనుకొన్నట్టుండును, గంధక వల్లభ రాయు కాడని 

వ ప6ంకు చమున్నవమట యసంగతముకాదు. వల్లు 

భరాయ(డు “క విది కాంక్షి తతిచళ మహీరుహ ము” కావున 
విశేషధసమొసం[ కవి యశోలోభమున నేత త్మా_వ్యక రత 

మును దనపె వేయించుకొన్నాం డన(డగుకు. గగింథక ర్త ఫా 

'భుడె యనుట కంకను బలిహ్రమగు ' హెతూపత్తి చూ పెదను, 

బోలికలు. 

క9నాథుఃడు తన గ్రంథములలో? ప 

బద్యుభాగవులను భావములను మార్చుచేయక మొ క తీరున 

కూర్చుకొనుచు నచ్చినాండు. స్వర చన మే యగుటచే సరిపడిన 

పట్టులందు. ముందురచించిన గ్రంథ ములలోని కూర్చులను 

జేర్చుకొనుట దోవముకాదుకడా! తిక్క_నాదులుకూడ నిట్లు 

చేసికి ఎన్నటీకిగూడం గ్రీడాభిరామము శీనాథక్ళతి కాదను 
వాదము పుట్టవందుటకో యనునట్లు క్రీనాథకవి యనేకస్థల 

ముల నిందు దన తక్కి_ నగ్రంథ ముల రచనములను 'జేర్పను. 

ఆపోలిక లీగ్యింథము శ్రీనాథకృతమేయని చెప్పక చప్పు 

అ ఇతరకృతులందలి సరససంవిధానములను గా౭జేయు 

౦గక వులు కొందబున్నారు. వల్లభ గాయం డట్టివాల్నడై 

మ గొన్నింటిని 'జేర్చుళొని యుండరాదా 

అకునరాదు, గంధ మామూలాగము శ్రీనాథర చనము గానే 
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కన్పట్టుచున్నది. తస్క_రక వుల తక్కిన సర చన మస్వరస మై, 

పొందిపొసలక తెలి మవచ్చు చుండును. కృడాభిరామము నః 

ర్ట 'బదసంవిధానము, అన్వయక్రమ ము, కారక ers చి త్రి 

| పదగ్య్యోపక్ఫనుని ర్యాహముల్సు ప్ఫోతిపదము శ్రీ శీనాథునిసె రుగ్ని 

'డించుచున్న వి, శ్రీనాథుని రచనాచమత్కొ_రముల నెజే(గిన 
ann నాం 

వా రిది చక్కంగా గుర్చింప(గల్లుదురు, శ్రీనాథుని యిశేర 

గ౦ంథ ములకు నీగ్ళోంథమునకు గల రచనానామ్యమిను గొంత: 

చూపుచున్నా (డను: 

శా. సారాచారమునకా వివేక సరణిక౯ా సౌ భాగ్య భాగ్యంబులకా 

ఢారంధర్య మునక బ9ంతాపగరిమ౯ దానంబునకొ సజ్జనా 

'ధారుకా డిప్పనమం(తివల్లభు న నమాత్య గా మణి ౦ బొల్పంగా 

చేరీమంతులు? సింధు వేష్షి స్టీతమహోర్యీ చ కచాళంబునకా, 

వీఫై 

శా, వెరీ నిన్నెదిరింపంగా జగమునకా వీరుల్ (పతాపోద్దతికా 

ఢారంధర్య మునక (బభావమహేమక- ధైర్యంబునకా జాపలీ 

లారంభంబున సాహసిక్యమున బాహాళక్రి జవ్యా యధో 

చారపొ9థిమ డేవడై త్యనరగంధ ర్యాదిసంధు ంబులక్షా, 

హార పిలా సము 

గీ గార్జ్య సీద్ధా ంతేముత నుషః"కాలకలన 

శకునమోానుటు యది బృహాస్పతిమత ఎబు 

వ్యా సమతము మనఃప9 సా దాతిశయము 

విప్రజన వాక్య మరయంగ విష్ణుమళేము. 

-ావీవ్స, 



(8 ల a ‘ ల Ux CK ్ స [ట్ డస 

న గార్ల కనీద్రాంతమత ముష5కాొ౭క౭న 
౧౪ అ 

శక్షునమానాట యవ బృహాస్పతిమతంబు 

వ్మిపజవవాక్య మరయంగ విష్టుమతేము 
చద 

సర్వనీభాంత మఖిజితు సమ్మతేమగు, —సీమము వముం 
థి టీ లు 

శా, వాలక౯ దిక్కుల భానుభా వ్యతిక ర్మ్యష్మపడదరో ్యాపల 

జ్యాలాజాల జాలా లబా ౦౫ అతిటే నాచాలకోయషప్టులె 
డం 

నోలంబంబులం మూతొముట్ల విజపకా (గెవ్వెండీ దికౌండలకా 
ల 

జాలం (గలి కరంబు వేండియగు రా న “-లేయముబ్ 

'కాళండైన నభోవిభాగమున వీకంగానె బీకెండ యా 

(పాలేయాహిత సం్యపడి ప్పకరణ ప క్రీడదరో్య_పల 

జ్యాలాజూల జటాలజూంగలఅతటీ వాచాలకోేయప్టి యె, 

== హూరవిలాసముం 

పద్యముల సమానసమాససంవిభానము భల్లము 

శారిసిణీతమగు ననర్భ రాఘవ నాటకమునందుం గలదు 
7 హ్ 

నీంనాథునకు భవభూతి, భట్టమురారి నాటకములమిోంద నబి 

మానముమెండు, వారి నాటకములలోని రచనములను 

“స మ్ అధ ~~ బెక్కు_చోట్లం బుడికి పుచ్చుళొన్నాండు. 
న త న్లో ఉఊద్దామద్యుమణిద్యుతివ్యతికర ప క్రీడ దరోో-పల 

జాళంలాజాల జటో లజాంగలతటీ నిష్మూ_జకోయప్రయః 

భౌమెోప్ష్య ప్టపమాననూరికిరణ [కూర్యపకారాదృశో 

రాయబజ్కుర్మ సమాపయంతి ధిగ మూర్మ ధ్యా వ్నాళూన్యాదికః, 

అన్య చా రుం ca ము" 
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ఈ గొందిపద్యము. కూడ భట్టమురారిక్లోకచ్చాయ 

గలది: 

ణా అమి తౌవరుకకాంశ సంభవుగి వింధ్యాటోపవిధ్యంసీ ల్ో 

పాము[దాసహితుం గనుంగొనిరి యత్నేన్న(పమోద ౦బునకా 

వ్యామ గా హ్యాపయోధ రల్ కుటిలనీలా|గాలక ల్ తభ్యమి 

థ్యామధ్యస్థితిమ ధ్యలాటనిక నే నాధీశ సీమంతినుల్ , 

ఎాాకాళీఖండము, 

వ వ్యానము గాహ్యా స్తనీఖి శృబరయువతిఖిః కాకుకోదంచదక్షం 

కృ(ళభాద న్వీయమానః క్షణమచల మసౌ చిత్రకూటం (క్ స్థ. 

pn ఖే యు 

వ్యావ గాగ హ్యాపదప్రరొరూగ మున (శ్రీనాథువకు మురువు మెండు, 

బహ్బువారము లాపదమును బయోగించును. అది యాతనిసర్వ(గంథధములందును 

చు, తట మాం నిత ౦బీ వీధి 6 న జే అ గలదు ప్యామ(గాహ్య తంబపింబ థి వ్యామగాహ్యా స్తు 

అగు ఖా'మనులు” --2నెపధము. 

సం టిట్టిభ! యచె చూడు వరుణరాజవా రాం౫నావిలా సదర్బణాను కొ 

శియె యహర్పతి (క్రుంకంబోయె వీధి, 

క, చరమాచలశళిఖరంబునల 

దిరమె యొక్కి_ంతదడవు దినకరుండొ ె ప్పై౯ా 

వరుణుని శుద్దాంతంబున 

నరవించాక్ష్రలకు మించుటుడ్దం బగుచుకా. 

= ఏమ ఖండ ముం 
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వం 2. నెణసంజయు మసమ సకనిచీతటియ గలసి దిక్సొాథకూట 

శాటీనికకంబుల (వేలవిడిచిన గుది జెంద పూసల పేకుకుంబో లె బొలంపుమిగిలే 

కా పదుయబాప యండకొనలుంను 

సనముసకనియిరులు గలఅనీ ముననులకిచెంకా 

డాసల నలుగ్గడల గుంజూ 

విసరంబుల సరులు (వేలవిడి చికభంగికా, ఆాానెషధముం 
వూ 

వ... సంజకెంజూయయుకా గలయచబెరనీ గుకివెందపేరులయండ వయా 

వహించుటయును... __నైపథరు, నీ, సనా కర ముంస్ప 

నీరా? | మడుగుదోవతి వింటే విడిచికట్టివీఖి. సీ స్మ Sw 

గనుప ట్టు జిలంగైన | సలిలకాసూయ వస్ర్రయినట్టిలా నైషధము. క్రీ న్ొజ్జం గి 

పాలకు. కలికి మేదించిన | గంగ మః లలాటక ముశందీక్చి ాీధి. కీ, సారం 

ప్రూనీరు కలికిమేదించిన క న్ముకస్తు మేవం గఇలయవలదురా కాళీ ఖండ ముం 

ఫ్ నిద్దంపు వెలిపట్టు "నెజీకదు-లినయప్పు  తొడలమించుళు లిం వొ 

లింప=వీథి, సీ, టి నవఘు భింపంగంజాలం నిద్దంప్రు వెలి 

సట్టు ెలీకగట్టి- నైషధము, సీ. తోకచుక్కలంబోలు తోరంపుం టెలికక్ను 

హవ కున నిస నతకఏంప, తే. తోకచుక్క ల౭బో లు దృకో యజ మలా 

వెసధము. శీ సీ, "అెముదరా ల్బు సానమ్మ నిణా'సమ్ము (వీథి, గీ మోస 

పోక ముసానమ్మ ముద్ద రాలు కాశీ, వ. చరణాంగుళీకుటిల నఖకిభాకోశి 

ప సీ _కుటిలచంచూపుటకోటికుట్టనమన నైషధ ముం 

స్స్ "కుటిలపొటల జటాంకురసట్టనంబునా కాశీ. వు... కంఠ గై వేయి 

భు ౦టి కాటం కారంబులు ముావీథి. వ.....ఆఖండలది ళా వేదండ కంఠ 79 

జేయభంటీ కొటంకారంబుకుంబో లె, ఫీనుఖండము.. వ .కరిఘటా[ గే 

జేయ ఘంటీ కాటంకారంబులం బోరిదిసేయచుా సైపధ ముం న,4,మహోవా 
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కీయ కునుమచ్భ్ళదచ్చాయాదాయాదంబులైన + +. వీథి, ము 

కతోర పాఠీనచ్భాయా దాయాదంబు లై న--భీమ, వ 0 సుకుమార 

శుకచ్చ్భదచ్చటాభా యాదాయా దంబులెా కాశీ. వ, ++ ముఖరవీణా క్వాణు 

'పాణింధమంబైన మథురస్వర ౦బునావీధి, వ, .. .క లఅమధుగ వీణా క్వాణ 

'పాణింధమం బైన యులుంౌత్తి ఫ్రీ మఖం, వం కాలకాటచ్చాయా పాణిం 

ధమంైన =. కా శీఖం, వ, === సంభ్యారాగంబు నింగియింగిలికంబునం బె 

ట్రైలావీధి. గి ...నింగి యింగిలికాన నభ్యంగమా కె కాళీ. ఊం (ఫూణఫుటీ 

కుకీరములం గాపురముండ( బొడంగెావీధి, వ... నాసీకాపుటకుటీకుటుంబి 

యగు పక్వాన్నగ ౦ధంబు, 

యే పంవారించిన నీపయోధరము లాస్ఫాలింతునో లేంతబొ 

మ్మంచుం గెంజిగురాకు మోవిణి సి ధాత్వర్థం బనువ్ఫీంతునో 

పంచాస్ఫ్రోపనిష[ద హస్యపరమ। బహ్మా స్వరూపంబు నీ 

కాంచీదామపదంబుముట్టుదునొ యోక ర్లాటశాటంకినీ! 

మర్శజ్ఞు లీపద్యమును వినం నే న్రీనాథుని రచనమని 

గుర్తింపంగల్లుదురు. ణీనిధాత్వర్థపియోగమున కీినాథు 

నకు మిక్కిలి యభిరుచి: “ణిసిధాత్వర్థ మనుగహీంపగద వే! 

వీశేజపతేేక్షణా!”- నె వథము, 

భి! చందఖండములతో సరివచ్చు ననవచ్చు 

విమలదంహై(పరోహములవాని 

పవడంపుణగొనలతోం (బతివచ్చు ననవచ్చు 

కుటిలకోమలజటాధథటలవాని 

బందనీలములతో నెనవచ్చు ననవచ్చు 

కమనీయతర బేపాకాంతివాని 
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ఊడురాజరుచులతో నెజవచ్చు ననవచ్చు 

చంచన్మ దాట్టవో స సములవాని 

నీ సిస్టమాలిన ముల వాని. మ 

చల్ల కాలంబు ములికి నాదేలువాని 

వధిపు మోప్రూణ శవహౌర మైశవాని 

ఖైరవునిం గొల్వ వచ్చి భ కెవరులు. 

ఈపద్యము కుడాిరామహిస్తావనలోనిది యగును. 

తంజావూరుపితిలో. బ్రస్థావన సంఫూ ముగా లేదు, ప్ర 

బంధర త్నాకరమున సీపద్యమున్నది; 

, నీ సరవచ్చు. ననవచ్చు శతమన్యు వీటికి, (బితివచ్చు ననవచ్చుం చాల 

మున్నీటికి, ఎనవచ్చునవవచ్చు నిందు బెంబయినక్కు దొరవచ్చు ననవచ్చుం ద్ బోయ 

జా క్షులిమారి కి, 

--ఫీమఖండము. 

చదువువారికి. జాలుననిపించునే మోయని నిలుపుచున్నా 6 

డను. ఇంక నెన్ని యేనిచూపవచ్చును. “ పేమసంధుత్ష శాగర్భం బై 

నంలానోధూళిలగ్నంబునం బురంబు పి వేశింపవలయు--- బాలా 

ర్క_కిరణసంపర్క_ంబు---పిఖీ 'ఏటంకంబు---- కుసు మం బెట్టినచిర- 

పదియార్వ న్నె పసిండి--- చెక్కుటద్దములు-- కో కీలము పంచమ 

చు భతి 8 కొ సరినట్లుానిజ్ఞో డునిద్దంవు(జెక్కు_ల పీడ నూడ-ా 

కలక ంరీక లకంఠకోమబకుహూ కారంబుూ ఘుంటాఘణా కో *్క_ 

రముల్ ____ క పుర బోగివంటక ము సెసర్నప్వుాఅచే జు బారు 

చపా x ర్ సై న నే J వషంరగ్ 
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పంవారించు-ా-టీలగ దముామిసీమింతుడు — కశ్గెల్రాక 

జ్షూంతలు---ఇజ్టంకులు మొదలగు పదములకు, సంపవిధానము 

లక్కు కనా భునిసర్వగంథములందును సంవాదములుగలనవు. రచ 

నాచవుత్కారము చక్క._(యగా నెబు(గ నేర్చి నవారికి లీీనాథ 

ర చనమునుట కేగరింథ మెల్ల నుదాహరణ మే. 

దోవములు, 

కొంద తీగ )౦థము దోవభూయిప్వమనియు శీ నాథుడు 

దుష్టపి యోగములం గావించువాంకు కాండు గావున సీగ9ంథ 

మాతనిది. కాజూలదనియు వాదించుచున్నారు. ఇప్పుడు యు 

దితగఏంథము తప్పులతోనున్నదన్న మాట యొప్పుకోవలసిన 

చే. కాని యవి ముదాపిమా దములు. అట్టివానిని విడచె 

దను. కవిపాళములే కొన్నితెప్పులని చూపంుడునవి కలవు, 

వాని నిక్క_డ తెలిపెదను, వసివాళ్ వాడుచు ---ఇది తప్పుకా 

దు. శ్రీనాథున కిట్టిప యోగము నెడ మక్కువయెక్కు_ వ, గ్ఫుక్కి.. 

శ్రుంగుచు. అని కాశీఖండము. ఇది దుష్టమనుట కేమి ప్రమా 

ణము? విశెవచర్చ యిక్కడ తగదని వికుచుచున్నాండనుః 

పువ్వులు వేడు. ్వరెనం గడివోయిన వాళ్ ముడువంగవ చ్చునేా 

నాచనసోమనాధు(డు. వాలదా? $ భభాజేవా ప్రిఖాంకం న్ 

పహోపాపం ౦”__-తప్పుకాదు, * “నమోవిశ్వసృృటె వి; వినుమింతకు” 

నాచనసోమన. అనుక రణముండి తీజవలెచేమి? ఎః ఎన్ని ఇట్టివే 
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తెప్పులనంబడునపిః ఎందుకు! తెలుత నా కొక [పయో గము: 

నెడ సంశయము కల్లినది: “సుషుతి తియ కులంబు ని,క్ష త్రము 

గంజేయు. కొకుకుగాంచిన యట్టి కోపక త్రై” ఇక్కడం నోప, 

కొత్తెయనుట. శ్రీనాథున కష్టమగునా యని, ఈపదమే కాకీ 
ఖండమునయహాడ గన్చట్టినడి: “అన్న మాయన్న కోపగాం 

డొన కాడా” ఇంక నేమి? పరిశోధింపంా నిది వాచీ వతే కవి 

సమ్ముత మేయసి తేలినది. ఇంతట నివిషయము క నును. 

ఈగ్భ్రంథము శ్రీనాఖర చన మనుటకు. బలువురు పిశ్వసింపక 

పోయిరి. అట్టి యనిశ్వాపము సమనిపోవుట్నకె యింతి చాయ 

వలసెను. నా కగ్ఫింథ మ నెడ నభిమానము మెండు, చరిత్ర, 

కారుల కీగింథము నిధి. ఇందు. వర్ణింపబడిన విషయములు 

కొన్ని పేర్కొ నెదను. * రము. దెలుగులెస్స్క” ఇది 

కృప్ణరాయండు మెచ్చిన మెపుగాం దలంపంబకుచున్న ది. “జన 

సిసంస్కృృతేంబు సకలభ్రామలకును "దేశ భ"వ వలందు6 చెటు 

అస్సి యని శ్రీనాథుం ఉగగింథమున, చనమెప్పు చెప్పెను, 

కృష్ణరాయ 6కు దాని ననువడించెను. ఈవాటకము మోఫూ 

ర్నుఖరవుని నిరునాళ్లలో. బ్రదర్శింపంబడినట్టున్నది. అది ములి 

కినాటిలో నిది, ఇందలి యితివృత్త మేకశిలానగరవీధిని దిరు 

చుం. గాసల్నాటి మంచనశ ర్మయు నాతనికట్టను లు. జెలి 

“కొడు టిట్టిభ సెట్టియు( బభాతి కాలముమొదలు చందోి 

. దయస త జ సంచరించుచు జరిపికొనిన ప్రసంగ 



లం శృంగార శ్రీనాథము. 

ముగా నున్నది. మేడరమెల(త్క మాలవనిత్క కావుంగన్నియ్య్మ 

క రాటకాంత మొదలుగా6 గొంతయంగసనాజన మిం దభివర్షిం 

పంబడీసది. పకశిలానగరవర్ణన మిందు జక్కలాం గావింపం 

బడినది. రాజపోసాదముమిోంద ,గడియారముస్న్మ మధ్యా 

హ్నశకాలమునకు పదునాజుగంటలు మోసెనట! అక్క_డ 

ఎభిర వుడు చమడేశ్యరి, పరభదు)డు, బుద్ధ దేవుండు, ముసా 

నమ్మ, కుమారస్వామి పాండవులు కర్తారుడు (మసీదు) నను 
"దేవతల గు శ్లున్నట్బు చెప్పబడినది. కేశవస్వయంభూ దేవుల 

"చేనాలయములు పిఖానములుగాం జెప్పంుడినవి. ప్ర తాపరు 

లయాదులందుంగూడ నాదేవాలయముల ప "స్తావము కాన 

నగును. రాజమార్లము వారణఘోటకశ క టికాభటకోటి 

సంకులమట! మజీయు నక్క_డం బల్నాటిఏవీరులకును నేకపీర, 
me జలాలలో 

"కాకతమ్మా, మాహరమ్మ లను భక లకును జరుగు జాతరలు 
తగల (CIN . 0 

వర్లి ం,సయబడినవి, పంబవాండ్యూ బవిన్ండు) చేకపిరాపరుకు 
భో 

న న 

రాములకభలను చౌడుట మొదలగు జూతరవిషమయము 

నేడును జరుగుచున్నవిధముననే వర్శింపంబడినది. జక్క 
లాండ్రసోచెయు మైలారభటుల (శివశక్త్రలు) సా హసకృత్య 

ములు వర్ణింపబడినవి, పూటకూళ్లు, యిళ్లు వర్షింపంబడినవి. 

పూటకు రూకయిచ్చిన నిమృద మారన భో నన్ను దొరకునట్టు 

చెప్పబడినది. మణీయు నిందు “ప్రతాపరుద్ర ధరణీకోపా త్ర 

గోప్ప - పితిష్థాపారీణియగు _ మాచల్లేవిును వారాంగన 



అవవుపసికరణము, OT} 
జ 

పిస్తావము గలవు, _ఆమాచలేవి శ్రీనాఘిని కాలమున 

కుండనేగను గావున నేవద్ద్రంథధము శునావరచితముకాంగూా 
మ్ 

డదని యొకవికటనాద మున్నది, కవివర్శెంచిన విషదం ము 

పడు వరి లితీరవః 2 సంస్కృతే మమున అప్పుడు వర్తిల్లితిర అయునాః సం కాలే సమా భీ కామము న 

నున్న దాని. చెబ్ల్దునకుం డాక్సియుండ రాదా? మొుత్తమున 

కీగింథము సంస్కృతగంథమునకు సరియగు తెనుంగుకాదు, 

కొన్ని మార్పు లుకును. సంస్కృతగింథమునకుం 'బేరు వేష; 

దీనికి వేణుగదా! శ్రీనా ఖుండు కాకున్న చో వన్గిభ రాయ: వ్ 

గంథకర్శకావల మును, అతనికాల మునకు మాచల్రేవియు 

డుట సంభావ్య మగునేమి? శ్రీవాభుఃడు నాతండును సవ 

"కాలము వారేగదా! మాచళేవి ధనసంపన్న రాలు. నాటి 

కాలమున గొప్పపిభ్యాతి గాంచినది, బెజవాడలో మూచళ్తోవి 

“కావించిన థర్న కార సరకు శాసనము గలదు, కాని డూ 

శాసనమునం గాలన్నా శెశము లేదు. ఆశాొసన మోమాచకేని 

"చేయని స్పష్టముగా సము “కాధారములేదు, ఉన్నంతపజ 

"కాళశాసనము నుదావారించుచున్నాను: __ 

“జెజవాడ డగాామమభ్యమందు వేంచేసిన శ్రీ భమ 

పా గర్భాలయంముం 

డర పడివున్న నల్హసీసవు రాయిమోద శాసనం; 

“డాజవాడ పాపవినాశ నడేవర రుద్బపాదాలస్థానాల 

ధర్మాలకు, వీనకూరు తలాభక్తుని కూతురు మాచళ్లైని తనకు 
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జెల్టీన వృత్తి శె తాలు: --పోతూరున వుమైండుక్నేత)మున్న 

"కా డేపల్లిని పుశ్చైండుశ్నేతమున్ను, “పెనుంబాకను ఫు వ్లైండు వేతి 

మున్ను, గొల్రపూండిని పు క్టైండు వైత్రిమున్ను నగ సూరుగాొమా 

నను పుశ్చైండువెతుమున్ను, నున్నగాామాన పు మ్రైండు వెత) 

మున్ను గుడుదలగామాన పు మ్రైండుశ్నేతి మున్ను, వెనక 

పల్లిగాామాన పుస్రైండు తేత్రమున్ను, యూ పదిగామా లే 

తలస టే ఆళ్ళ ద య జ (ర్ ఆ గా సరిపాటె పదిపుట్ల వ్నత్రమున్ను పృధిలింగ లగ (తేమువారికి పుణ్యం 

గాను ధారవో సియిచ్చిన న నరః మంగళ మహో శ్రీం 

జేయును.” 

మజేయు (శ్రీకాకుళ ముతిరునాళ్ళ వేడుక లిందు వరింపం 
౧౧ వ 

బడినవి, నెల్లూరితూముకాలువృ మండపాక్క పెనుబాక 

మూహురము, సాగవరము, పానుగంటి కలుకోడి, బొన్న 

గడ్డ, తేమిలేజు, దాశ్షూరామమ్ము అరనపిళ్ల యిందు బస్తా 

ఏంపంబడీనని, గంథాంతేమం దీపద్య మున్న ది. 

(s| నటులది దోరసముద 9ముం 

విటులది యోర్షల్లు కవిది వినుకొండ మహః 

ఫుటభేదన మొ తితయము 

నిటగాక్చెను బంవ్మా రసీకులెల్లను మెచ్చిక. 

ఈగ )౦థము (శ్రీనా థునిక్భతియయి వెల్లడి కాంగల్లి 

నందులశంతయు సంతోషించుచున్నాండను, ఇందు పల్నాటి 

ఏీరచరితుపాటలు, పంబవాండ) పాటలు మొదలగునవి వర్షించు 



అప్ట్రమపక రణము, 0 

కవిత నామమున ర భూకంాా (శ్రీనా షు 
దా య 

రచన మిక్సివ్ రుచితిమయి నట్టు హోం (యుశున్నడి. ఆ: 

రాదా తిహ్యా ములు గలవని నాాసటోషి శ్రా చ 

౧92 yl 

షః శివరాత మాహళి 

ఈగ్భ్ళంథ భుఖ. సాన (శ్రీనాథుని గంధము 

లలోం గడపటిదని నేను దలంచునున్నాండను. కాకీఇ డర చన 

లిందుం బొందుపడినవి, వి సరభయమునే వావి సిక్క_డ్ వివ 

రెంపకున్నా డను. అని యాగ )౨థమునుండి యే కాశీఖండము 

నకు జేేయుండరాబా యనరాదు. “కాశిలో. జందొపుమ్క 

రిణిదువ్కు రళుష్క్మగహనావళదడావదహాన కహ” ఇత్యాదులు 

కాళఖండర చనానుస్మృతిని ఉజప్పుచున్నని. దచాఖూనరావు 

వేశ్వలపిశంస యిందున్నది. “కనాబదేశతాటంకినీదశ న 
8) ణ 

వజాంకుర ములకాంతొ” యింద స్మృరింపంబడినది. కనిసార్వఖామ 

బిరుద మిందు గానవచ్చుచున్నది. రాజమ హేంవ్య)వర ము ప్రాపు 

పోయినవీదపం గొండఏవీటనుండి పల్నాడుపాంతముల సంచ 

రించుచుండినకాలమున (శ్రీనాథుండు దీని రచించెను. 

aoe 

* ఇది యాం సాహిత్య పరివత్తువారిచే సంపాదితమై వారి, త్రిక లే 

(బకటీింపంబడినది. (గంధపాతములున్న ని, 

18 



974 శృంగార శ్రీనాథము, 

భిక్షూవృ త్తీమఠ ము, 

శ్రీశెలమున భికానృ త్తిమఠమను జంగమమరఠర ముక టి 

కలదు, అది నేంటికివి గలదు. తన్మఠాధిశ్వేరులు శ్రీశై లపర్య 

తత త్నాంత దేశ ములకు? ఛాలకులుగా నుందురు, ఆకాలమూ 

నాకు మహోశ్వర్య సంపన్నులు. ఆవమఠ మంతకుం నొంత పా్రచీన 

“కాలమునుండి కలదని తెలియుచున్నది. పల్నాటి ఏగ చరిత) 

“కాలమున కామరఠరము కలదు. 

శాంత భిశూవృ లీ 

తన్న శాధీక్వేరులకు భిశూవృత్తులని పేరు, వారిలో శాంతే 

భికావృత్తి మెజహూూన్నతుండుగా. డెలియవచ్చు చున్నా(డు, 

మన శ్రీనాథుని శిప రాతిమాహోత్మ స్టిమునక
ుం గృతిపతియయిన 

శాంతే స్వామి యాశొంతభికైావృ ర్తికి మూలభృత్యుండు. ఒక 

ప్పుడు వివరా పగ ముగ్యత్రోత నసనుయుము న మల్లికార్డున దేవ 

దర్శనాన్థము శ్రీనాథుడు. శ్రీశ లమున క్రరిగాను. అక్కడ 

ధర్మక రృలుగానున్న యాభికూవృ త్తిమఠా
ధీశరులు శ్రునాథుని 

సత్కరించి కృతికోరిరి. మల్లికార్జున దేవుని ముఖవుంటపమున 

నభ్యాసీనుండయి శాంత భిక్షూవృ త్తియ తీశ్వరుండు నీవక ావినో 

డమునC బొిద్దువుచ్చుచు ద నభృత్యుండగు శాంతయ్యను శ్రీ 

నాధునిచేం గృతిగొనుమని నిబోధించినట్టు శివరాతి నూహాళ్మ గ్ 

మందున్న ది. కాంతభిక్షూవృ ర్తి యతీశ్వరుని శాసనములు ౯ న్ని 
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కు 

క ర్థూలుమండలమున. గలవు, ఆతేయ సరిగా శ్రీనాభునికాల 

మువాంజే అంధి్రకవిత్వమం దాతని కత్నంతాదరము౨డేెను, 

-అకాలమున నామా ఫశ్వరు లంధు)లయియుండి కే మో; కాసి 

యిప్పటివారు కర్జాటకులు. శాంతీభిశ్రూనృృళ్తీ తన భృత్యునికిం 

గృతి నిప్పించుటయకాక తానుగూడ గారనమంతోచే నవనాథ 

చరితంనును తెనుంగుకృతి మల్లికాప్రనబేవున కంకితిముగాం 
J ౧ జ 

జప్పించుకొసి యెను. 

నవనాథ చరిత్రకారుడు శారన సరిగా శ్రీనాధుని 

కాలమువా(డు. ఆతడు. సంస్కృతమున లవ్షణవ్పి 

గింథమును రచించెను. ఈకతనియాల్చి “కినాథునికాలపు 

కవులు” అను ప్రికరిణమున విస్తరించి వాముదును. నవ 

నాథ చరిత*ీమున  శాంతేభీక్రావృ _త్తియతీశ్యరుని పాంభవము 

కాన గా నర్జ్మింప బడీనది, అనుబంధము చూడందగును, నవ 

రాత్రోమాసహాత్మ్యము కృృతిగాంచిన ముమ్మడి శాంత స్వామి 

వీర శై వవతు(డు, వారిపూర్యులు జై నమతిధ్వంసము చేసిన 

వాగు, శివ గాత్రిమాహాత్న్యగపంథావతగణక గ్రంథ పొతే 

ములతోనున్న ది. కావునం చెలియందగిన విశోవములు కొన్ని 

మటు(గుపడి యున్నవి. “సత్కవిసార్వభాముండగు శినా 

భక వివ రేణ్యునిం గృపావిశేమంబునంగాంచి శీమన్మల్లి కార్జున 

మహాదేవ,..అంభుగ (డను కా రెవణా. Ia “లోస్టయేకో రామే 



976 శృంగార శ్రీనాథ ము, 

న్డ్ తిః a రి కోస? శ్వర పండి తా రా ధ్యాదిచాతుర్వర్ష సంబులుంగలిగినమ( ప సభ? 

యందు బందిన మల్రినాథగురుండు .. ఉదాహృతగఏంథ భాగ 

మున గంథపాతము బెక్కువగా నున్నవి. కృతిపతి జంగమ దేవ 

రగాం దోంచుచున్నాండు, ఆనాడు జంగములకుం బాభవము 

హాచ్చుగానుండెనని నవనాథ చరిత పీఠిక యు శివ రాతి)మాహా 

త్య పీఠిక యు చెప్పుచున్న వి. 

3 రాతిమాహాత్ళ్యక థాక వి త్వాదివిషయ ములను విమ 

ర్భించుట కిది చోటబుకాదు. కాని గ్రంథ ము వడివడిగా. జెప్ప6 

బడినట్టు కానవచ్చుచున్నది. శ్రీ శ్రైలముమోందనున్నప్పుడే పడి 

యిర్వదిదినములలో నది ర చితి మయియుండ వచ్చును. శ్రీనా 

ద రీ (ఎ నా x ఇ నుమ థు ఢట్టి గ )౦థ మురచించుట కేడ్థుమ బూండ్లును బోయ 

త్నింపంవలసినవాండు కాడు. వాండిమోటీన యాతసకవితా 

ధార సజసజమని పాజటువాజంగలదు. ఆగింథము ఫి 

తరముగా రచింపయుడినదనుట కందు గాదంబరీర చనముల 

2A తెలుంపచేశతల్బు కాశీఖండ  భీముఖండ ర చనముల  పరివర 

ములు తార్కాణము. కడాభిరామము శ్రీనాథర చన మే 

యనుట కాతసి గ౦౨థములకును గీీడాభిరామము నకును గల 

ర చనాసామ్యుము సింతకుముందు. జూవియుంటిని. కానియందుూ 

శీవరాత్రిచూహోత్మర చనములం జూపలేదు. ఆప్బకరణము 

చేను రచించునాంటికి శివరాత) మాహాత్ళ కము బయల్పడ 



లేదు, క్రెరడా డాభిరామమునకు శివరాత మాహా్ళి స్రమునకుంగల 
/ 

ర చనానామ్యామ 6 గొంతే యిక్ it జూప్రుచున్నా (౫న: 

“సలిపి ట్టు జ బన్ని దంబులలు6౫ యంటువాయంగ౫ € చా నబుతి 

aw జై (0) న 2. 
Rs 

el GG es 

6 క్ 

8, 
2 u5 

(౫a ర్ట ౮ (Br 4 వ గ © గ్గ UA స fr (2) గ £9 * 

వ... చండాలకలవరారోహావాహాకుం =క్కి_విడచిన 

వారునంబునుబోలె =శినరాతో, 

“పీధీవిటంకము” వీధీనాటకములో నాలుగుచోట్ల 

నున్నది. శివరాతమాహాత్మ గమున గరాడ నడి నాలుగు 

చోట్ల నున్నది. “అందుకొని పుప్పలావికిం చ్యాగ మిచ్చి” విధి), 

“దానధర్శ్మంబు లొనరించి 'త్యాగమిచ్చె” ( (కివరాటి' “అదియు 

గంబునం దావిర్భపించిన జననాథ బేవుని శిర సువోలా” (ఇత్యాది 

స్సము పధి, “ఆదికాలమున మాయావిలాసిని యై నోౌ(ఇ ఈ సద్ 

శివరాత). “గంగమట్టియ తోడి సాంగత్య మెడలిన్క గంగమట్టి 

లలాటక మునందీర్చి” (విధ) కగంగమట్టియమిాంద. గస్తూరిరస 

మున, --- అప్పతిముండు గంగమట్టియయు, 2 సన్నని నున్న సి” 

(శివశాత్సి). శ్రీనాథుని సరగ ఫంథ సామాన్యములైన యూ 

కింరది పీసీ నాటక ముననుు, కివరాతి) యూపీ 
/ 

ణి నను గల వాత 0 టాన్”. కక ర్రరై లై దు (6 

| 



278 శృంగార కీ నాథము, 

కాఆత్మా_రంబు, “గంధ లహారీపాణింధ మంబు*కలకంరీ . . .... 

కోములకహూకారంబు,” “చిజుబంతిపసుప్రు” “ఓలగందము.”' 

“సీర్మా_వినోవతి” మొదలగునపీ, “జసంగమపిమద్య కర్ణాట 

తాటంకిని” ఇత్యాదులు కొన్ని యీాగ+ంథ ములందు( గలవు. 

నుజీకొన్నిగంథములు, 

ఇంతీవజకు. బేర్కొ_నయబడిన గ౦ంథధములుగాక వినా. 

థునిగగంథ ములు మతజీహొన్ని లహ్షణగంథాదులం దుదాహ్మ 

తములయిన పద్యములంబట్టి 'తెలియవచ్చుచున్నవి, అవి 

యేవయస్సున నెవరి కంకితముగా రచింపంబడినవో యొజులో 

రాదు, పేర్కొ నెదను, 

చందనందన చరిత, 

శ్రీనాథుని నందనందన చరితిమందలివని _ రంగరా 

టృందమునను బయోగరత్నాకరమునను రెండు సీసపద్య 

పాదము లుదాహారింపంబడినవి. అవి యివి —“గామాను 

జుండు నిరంతరము పదాటు వేల నూయమెనమండుి) విలందులత' 

ద్ “జాళ్యతవిశ్వవిశ్వంభ రాభార మోారాజకుమూరు6 

జేలంగలండు.* విని నాధారముగాగొని నందనందన చరిత్రమును 

ఖ్రీనాథకృతి కలదని విశ్వసింపరాదని నాయభిపా)యము. 

రంగ రాట్సందము మొదలగు కొన్ని లక్షణగింథ ములందు 
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నన్నయ భట్టారకాదుల యింది విజయాదులంచలివని కాన్ని 

పద్యము లుదాహరింపంబడినవి. వాస్తవముగా నాయాకవు 

లాయాగంథములను రచించిరాయని సంజేహుము కలుగు 

చున్న ది. తనకిష్టమయిన భాపాచ్చందఃప్ళయోాగములను 

నిల్వరించుటక యి యాత డెక్క_డివో కొన్నిపద్యములను బా 

చీనపోఖ్యాతేక వికృత ములుగా నుదాహారించుచు వచ్చినా. 

డని నేను దలంచుచున్నా (డను. పొసిద్దములయియున్న యా 

శూ క వీశరుల గంథములందలి రచనలకును రంగా 

టృందఃక ర్త ర యుదాహారించుకొొనిన పకిజ్ఞా న 

రచనములపను బోలికయుండదు. రంగరాట్భండమ టే గాక 

యాంధికొముద్యాదులగు మజీకొన్ని గంథములందుం గూడ 

నిట్టితీరు గలదు, భాపాచరితి వేదు వీవివయము నంగీక రిం 

తురు. రంగ రాబ్బందమున నుదా హరింపంబడిన యా సీస చరణ 

ములలో మొదటిది కుంటినడకతో నున్నది. కౌండవది కోసల 

కారముల యతలిమైతోోకలది. ఆవి శ్రీనాథరచితములుగా నేను 
విశ్వసింపంజూలకు న్నాండను, విశ్వసించుట కితర పమాణము 

లిక గానరావు. 

వల్లభా భ్యుద యము. 

శ్రీనాథుని వల్లభాభ్యుదయమందలిదిగా _ నిక్రింది 

పద్యము “పెదపాటి. జన న్నాథకవి ప ప్రబంధర త్నావళిలో నుడా 

హారించినౌ(దు, 



28౧ శృంగార శ్రీనాథ ము, 

కావముసొ నము, ద్ర 

శ్రీనాథుడు కామశాస్ర్రవిషమయమున నేదోగీంథము 

రచించినట్టు తెలియుచున్నది, నెల్లూరిశివరామక వ కామ 

కశానిధియను గింథమున సావిషయమును బసావించినా(డు, 

పెక చేశ ముదాహారింతును; 
ర? 

గీ మణియ (శ్రీనాఖుండాదియా సరసనుత లు 

ఎంతిదుప్క_రమతినైన వృద్ధ నైనా 

ఈ శ్రీనాథుడు మన శ్రీనాథుడగునో కాండోయని 

సంచేహీంచుటకుంగూడ నవకాశ మున్నది, 

ధనంజయ విజయ ము, 

శ్రీనాథుడు ధనంజయవిజయ మను పేరుగల గంథమును 

దంతులూరి గన్నభూపాలుని పేర రచించినట్టు మూ ర్షితయా 

సొఖ్యానమను ప్రాబంధముసం గలదు, మి పసు... 

నము దంతులూరి బావిరాజు రచించినది. ఆతం. డిప్పటికి నూ 

జేండ్డనాటివా(డు, 

వీ అహిళతదుర్దాధ్యక్షు అద్భ్బుతీంబందంగ 6 

(గీడీకై వడి నిల్చి దాడినాడ 

అశ్ష్యద దాన విద్యా క్షూత్రముల చేతెం 

(బతి యన్వరునులేక |పతిభ గాంచె 

తనకీ ౩ దశదిగంతరగీయమాన మె రి 
బావి 

నుప J స్త? క్ పట్ట థర్య మార్లంబు నిజెపె 
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శ్రీనాథసుక వీం్రుచే ధవంజయసిబ 

యంబను సళా, ్భ-వ్యమందె "వెలసె 

న్్ నో నృపతిమ్మాత్రుం డె నిజపాద నీనజూతి 

ఘటితకోటిర వె పెరభూకాంతమాన 

సాంకరళ యాపహారి! (శ్రీదంతులూక 

గన్న భూ పాలమౌళి, దోవర్వళాలి. 
ఎమూ కష్యతయోపాఖ్యానము, 

సెం =) 
జుల్ 

ది మలు ధనంజయవిజయ ము న షరా తార్టునియకథ న 

యుండునేమో! పయి Ws గన్న 

భూపాలుని పూరుడు హరిసీమ కము (డు ఛాన్నవాటీవురాధి 

పతిగా వర్గ ంపంబడినా౧డు, 

మ, కురియించెకా బహుధాన్యవ్న చుఖిల మేత పఫదేశంబునక" 

హారయించెకా విమళొంధ కారములం చాహ్మగాసీసూర 

సికిమించెకా నృపవర్యులెంచి ఘనుండై (శ్ర నీ ఛాన్యవాటే 

రసా(మాజ్యర క మాసమా; శ్రయరమానీంహో ey 
సు 

లా 

ల్ల 

గన్న భూవాలుండు గూడ థాన్యవాటీపు రాధిపతిగా 

నుండవచును, “రంబ వడి విలా. దాడివాడి” నని కలదు; 
“ స్ లో (a an 

ఏద కొ 1 1 క ముం 

గాని యక్క_డ నిల్పుట యుద్ధ ర్యార్థమయి కావచ్చు 

శాడినాడ కయికలూరుతాలూకాలో నున్నది. పూర్వులు 

ఛాన్యవాటీపు రాధిపతులగుట చె నక్క_డ నుంకకున్నను దన్వాతి 

పూరక *న్యవాటీపు రాధిప ౫ వ్రీరాదము పరంపరాగతముగా 

నుండ డవచ్చును, ఒకయూరిపురవరాధీళ( రేత్యాది బిరుముద 
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లిట్లిపి యితరరాజుల  కున్నవి, బమ్మెర కేసయమల్లయలు. 
లు గ 

ఎల “కాం నవీ అద క రచించిన విస్థుభ జనానందమున నీ వారిసమకృష్ణువిం గూర్చియు 

నాత నికి దర్వాతే బవాుపురుపాంతరములం గూర్చియు గృత్యవ 

తరణికలో వర్లనమున్నది. ఉదాహరించెదను: 

జీ కుఠ్రియించె నేగాజకుంజరుం డింపొంద 

ధగ నాలకోటలోే భావ్యవృష్టి 

శరయించె నేధఠాతలనాధథుం డొగి వేడ్క 

ఘనమైన జగ మెచ్చుగండబిరుదు 

వరెయించె నేచందవంశపావనుః డర్థి 

నమౌరేశ చేవకటాకశ్ష లక్షి S| 

హరియించె 'నేభూపహాంవీరుం దుప్పాంగి 

(ప్రత్యర్థి రాజన్య పట్టణంబు 

అశతండు వలువొంబె జన్య రంగా(గజా(గ 

దుగ ఘ నవిద్విషద్బలోేద(గ జఠర 

పిళఠరవృ క్కా(గజాత సర్పిర్వి శేష 

కృతవిమలహేత హా రిసీమకృస్ణ నృపతి, 

ఆతనివంశే మం ద నేక పురుపాంతేర ములత ర్యాతివాండు: 

ఆ, కొండను బేవి కృష్ణనృపకుంజరు వల్ల ము గాంచెం బు(త్రులకా 

భండనఖీము. నన్న జశపాలుని సింధుధరాధినాథు నా 

ఖండలతుల్యు. బద్మన్ఫపగణ్యుని కౌర్యక భాధురీణునికా 

గండరగండు ధాన్య కటక స్థిర సద్బిరుదాంక ధు ర్యు నికా, 

కృతిపతినిగూర్చి యాశ్వాసాంతపద్యమున;లాగగండర 
గండ! థాన్యకటక పవ కైక థురీణ !” అని కలదు, ఈగ9ంథము: 
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(శ్రీనాథునికి. బిగప బహు కాలమునకు కచింపంబడినది, మూర్తి 

త్రయో వాఖ్యానకృతికారులు, విహుభజనా నందకృతి పతేల్ము 

నొక్కవంగడము వారగుదురు, కాని విష్ణ్టుభజనానందకృతి 

పతులు “పెనుముచ్చ” ఇంటివేరువారుగా నున్నారు. 

శ్రీ/నాథునికాలమున ధాన్య వాటీవు రాధిపతి మ నయకు 

గన్న భూ పాలుడొక (డు మన కింతేకుబూర( మెజుక పడీ నాండుః 

ఆతడు పెదళోవుటి వేరూ రెడ్డి మామ. సంతానసాగర శాసన 

మున “శునవారంబున శుధముహబా ర్త రంబున శ్రి ధాన్య 

వాటీవురాధిపతియుం, గృష్ల వేళ్లాజలకి ఏడావినోదుండు నగు 

గన్న భూ పాలుననులపయి త్తి SC వేమవిభుని 

డేవి భూరిసద్దుణ నికురుంబసూర మాంబ” అని కలదు. ధనం 

జయవిజయకృతిపతి గన్నభూ పాలు డీతండు కావచ్చునే మో! 

అగుననుటకు ధాన వాటీపు రాధిపతిత్వము, కనాథకాలీన 

తము, సరిపోవుట సాధకము. డంతులూరెవారు క త్తియులు 

గాను శెడ్లు శూద్ఫులుగాన్కు నుండుట బాధకము*, కాని 

సాధకము బలవంతేముగాను బాధకము దుర్చలముగాను 

నున్నట్టు నేను దలంచుచున్నాండను. కోమటి వేమానెడ్డియా 

క శీీనాథుం డాతనిమామకు: గృతియిచ్చుట 
సంగతమగును./ “శ్రనాథునికాలమున_ 'రాజ్యమేలుచున్న రెడ్డి 

రాజులకు క్ష శ్రియులతోం జుట్టటేక ములు నడచినట్లు కలియ 
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వచ్చుచున్నది. ఈవివయమును శ్రీ) వీకభదిరావుగా రింతకు 
ముందు వెల్లడించియున్నారు. శీ) వీరేశలిగముపంతులుగారు 

దాని ననునదించియున్నారు. అది యించుక పేర్కొ నెదను, 

కోరుమిల్లి శాసనములో నీకిందిళ్లోక మున్నది: 

“| శ్లో, పౌ త్తం కాటయ వేమయక్షితిపతేః పుక్త్రించ కాటపభో 

ల క్రాహితిం చతురర్లవీం హాకిహర క్రోణీప లే శాసీకుః, 

తిన్నామ్నావిదితా హ్యయాం హారివహారాంచాం బారు మగా9హయ 

శ్పాణొ వేమమహీశమల్ల నృపతి స్సామాగిజ్యల కా డ్య సమమ, 

పొచ్యలిఖతేపుస్తక శాలలోని వాతపు స్తక ములలో సీ 

శ్లోక మిట్టున్నది. శాసనము రాగిరేకులది. ఆచేకులుసీమ శే గినవి. 

శ్రీ వీరభదిరావుగారు పోచ్యలిజతపు_స్పక ఇాలలోని వాాంతె 

పితినుండి యో శ్లోకము నుద్ధరించి యిశ్తుయుదాహారించిరి, 

శ్రీ పీ"కేశ లింగ ముగాగు సీరభదగ రావుగారివు స్త సక మునుండి 

యె త్రికొనిరి. ఈ శ్లోకమం దొక యసంగతికలదని నేను దలం 

చుచున్నాండను, కొంపచమాంగి యాయసంగతిని చెల్పిదను. 

అల్లాడ కెడ్డి పెద్దపదమారుండగు వేమా గడ్డికి హారిహ రాంబయ 

ను నామె భార్యయనియు నాహరిహరాంబ కాటయ వేము 

నకుం గొడుకు, గూంతురనియుం. గాటయకం గూంతురనియు. 

జతుస్పమి: ద్యములను నేబుచున్న హరి రిహరక్రోణీపతికి సూంతు 

కూూయతుర నియు. బయికో కరమున కర్ణము. అప్పుడుచకు స్పముద) 



ముల నేలువాండ నందగిన హరి రిహార క్త గెలేపత్ విస 

వీద్యా నగరాధీశ్వపం! కే. ఆతం డాకాలమువా వాడే, స్ స 

కాటయ వేమాదులు కూూదురిలే. వీకచుబ్ద జక ము సంగతెము 
one en a 

కాయాడదుగదా! కట్టి చే యిప్పుడు కలు జేళమున నొక 

గవు రగులుచున్న ది. అది కాకతీయుల విషయము. వారు క్ష EY 
దా 

డ్ యులగుట పిఖ్యాతీముక దా! వారు ఘూ దు: ప్రో జా 
Et 

ములు చేసిరనియు శూదు)లనుటకుంగూడ ము. గల 

వవియు( గొందటును అటుకాదని కొండజును నాదపితి 

వాదములు చేయుచున్నారు. అది యెన్లేసి యగలాక! 

నా కీక్క_డ నంతిగాం బ్రస్షముకాదు. ఈరెడ్డరాజులకును 
WD Cs 

విద్యానగర వాజులకును సబ'ధభమునుదేెలుపు ఇ శాస్తనళ్లో క మును 

దోఏసిప్పచ్చయాలము. రెడ్డందజు సామాన్యముగా య. 

వించుకొనుచు వచ్చినను ౮ జ్యాభ్యుదయము కలిగిన వీదప రాజు 

లయిన ₹న్టు EN _త్రి)యులని కూడ ననిపించుకొనిరనుట కెధార 

మున్నది. శ్ర్రీనాథాదులందణును చెస్తు చతురవర జనితులని 
క ౧౧ ఖై ల 
gs 2 | 

చేర్కొ_నికి. 'శివలిలావిలాసక ర్త నిశ్శంకుని కొమ్మనకూడ నే 
క | : న. ౧౧ 

౪ పేర్కొ నెను. కాని రాచజ్కము నెబివిన యల్లాడ రెడ్డిని వక్షి 

చునప్పుడు మాత మాతండు దిక్పాలకాంకోద్భవుడని చెప్పె 

ను, ఇంతతో విెేే₹ేవమేమియు లేదుగాని యటుతర్వాత రాజ 

యిన పరభ దా) రెడ్డిని వర్ణించునప్పు డాతండు చెప్పిన యాక్రిం 



286 న సృంగార శినాథము. 

చిపద్య మా పరభదా రెడ్డి శృత్త్రియుండయినట్లు తేలుపు 

చున్నది: 

(వ్రకమలా వంశమున వ్యనగాం ది, యమోళు మార్గణా 
దరమునమించి శాంఛవకథాసరణి న్మదికుబ్న్బి యుల్ల స 

గృరరీమత్మపవ ర్త ముదంబుపహించి తనర్హు రింపుసాం 

సరుదుగ రామభ(ద్రుండును నల్లన పాలకు వీరభ[దుండు౯. 

హౌ ర్తీ)ం కాటయ వేమయే”త్యాది శోకముననొక య 

సంగతి కలదని పొంచమూంగి దాసిని 'జెప్పెదనని వాాసియుం 

టిని. అది యిది; ఆక్లోక మిప్పుడున్న క్షు యుండునేన్హి కాటయ 
'వేమునపం గాటయయని కుమూరుండు కలండనియు, నాతీయకు 

హరిహరరాయల యల్లుండనీయు, నాకాటయకూ(తురు హరి 

హూరాంబయని యు నేర్పును, హరివా రా౧బను బెండ్లి మా 

డిన వేమారెడ్డి యల్లయకువూరుంగుట, పర భా శెడ్డి 

యన్నయగుట, మన మంతకుముం దెబుంగుదువు. మజీయు 

నావిర భదా” రెడ్డి, కాటయ వేమునికూతురగు ననితలికి 

భ ర్రయనికూడ చెజుగుదుము, కాటయ వేమా రెడ్డి తనయ 

ల్లునియన్నకుం దనకొడుకుకూంతునిచ్చి వివాహముచేసినవాం 

డగును, ఇట్టిది యెక్కడనేని సంగతముగా నుండునా? అని 

తల్లికి మేనగోడలగు హరిహరాంబ తోడికోడలయినట్లు, 

అల్లయ వేముని సంబంధమునుబట్టిచూడంగా ననితల్లి పరభడాి 
"రెడ్డికి బినతల్లియగును, తల్లివరుస తలంపకాదందురు, ఈళ్లోక 
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A) 

వింత యసంగతముగానున్న ది. కాటయ వేముండు వ 1416 
వణికు జీవించియున్నా (డు. ఆతనికి? గుమారగిరితోయిబ్టువగు 

దొ డ్ఞాంబయం దనితని మ్యను కూతురును గుమా= సిరియను 

కొడువను గలిగిరి. మల్లాంచికయనునా మ మణొక వైహావం 

గాటయ వేమునకు భార్యకలదు, క)విరభద రావుగారు, పేశ 

లింగము పంతులుగారు మొదలగువారు మల్లాంబిక యే కమా 

రగిరితోబుట్టువని వాసికి. అది సరికాదు, కుమా గికితో? 

బుజ్బువు దొడ్డాంచిక యే కాందగును* తల్లాంబిక యని యాతిని 

కింకొక పత్నికూడం గలదట! 

ఈపవిషయ మింతకుముందుంగూకం బెలివితిని, కాటయ 

వేముని తర్వాత నాతనిళొమారుయ కునూరగిరి కొన్నినాళ్లు 

మాత్సమే ఈ జీవించెను. కాటయ వేమునివంశేము నిక (కొ మగు 

టే రాజ్య మనితేల్లికి సంక కముంచెను. ఆమెఫ్ ర వ దా 

"రెడ్డి రాజయ్యను. ఇంతయేకాని కాటయ వేమునకుం గాటయ 

యను కొమారు. డున్నట్టుగా నేశాసనమందుంగాని, యగింథ 

మందుగాని కానరాదు. అఆతండమో బాల్యముననే చనిపోయి 

యుండవచ్చుననుటకును గుదురదు. ఆతడు హారిహక రాయని 

యల్లుడట! హరిహా రాంబయను కూంతునుగ ననట, శ్రీవిక 

భదరావగారుకూడ సీవిషయుమును విశ్వసించియు. వికసింప 

నట్టు వ్యోసిరి, ఈన్లో కమున నొక చిన్నతప్పిదము దొరలినదని 

ణేను దలంచు చున్నాను. అది శాసనము జెక్కు_వారివలనంగాని, 
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డాని(జదిని వోసినివారివలనంగాని పిసక్తించియుండును. న్లోక 

మందలి పిధమచరణ మోాకిందివిధమున నుండందగును; 

శ్లో, పుుత్తీం కాటయ వేమయక్షితిప లః పౌ స్త్రీంచ 'కాటపభోః, 

హరిహరరాయని యల్లుండే కాటయ వేనునయని. దీని 

వలన నేర్పడును. హోరిహరాంబ కాటయపొ త్తి, కాటయ 

చేమునిపు శ్రీ) యగును. కాటయ వేముని వంశే క)మమిది:-— 

న్లో, నపాకాటయకొశేః పౌత్రోనూరస్య కాటన్భపసూనుః 

వీరాన్న పోతన్ఫఫ లే ర్థామాతా జయతి నేమభూపాలః, 

తల్లాంబిక హరిహరరాయని కూంతురగు నేమో! ఒకశా 

సనము మల్లాంపీక సోదరుడు ముక్కంటిరాజని యున్నది, ఆశా 

సన మపరిశోధితము. కాటయ వేముండు తన కుమా ్రైల సిడ్ష 

అను, "వేవపీరభ ద్వా రెడ్డ కిచ్చి సెండ్జిచేసెను, బాంధవము చేతనే 

రాజమ హేందవరమున వారు. కలిసియుండగలిగిరి, అక్క 

చెల్పెండ్ళ నన్న దమ్ముల కిచ్చి విహాహముచేయ గూడదను 

నాశ్నేపమున్నది. దానికి దగిన సమాధానముకూడ నున్నది. 

ఒక్కతల్లిక డుపునం బుట్టిన యక్క సెల్టెండ్య నొక్క. తల్పికడు 

పున బుట్టిన యన్న దమ్ములకిచ్చి సెండ్లి చేయ రాదుగాని వె మా 

కేయత యున్నప్పు డది తప్పుకాదు. అట్టి వివావాము లనేక 

ములు జరుగుచున్నవి, కాటయ వేమునిత ర్వాత రాజమ హేంది 

నరరాజ్య మాతనియల్లుం డ్రర్వురకును జెందందగుననరాదుం 
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mr) 

కాటయ వేమునకు రాజ్యము వితము కాదు. భార్యయగు 

దొడ్డాంటిక మూలమున నరణముగావచ్చినది, కావున నా రాజ్ఞ 

మనితెల్లికినిం RRs నామెభర రకును మాత్రమే సంక 

మించినది. గపు తః "పాత్ర ఏశ్చతజ్ఞశ్చ, వు నొక్కా. ఫుత్త్రివవ 

చాపు 2) అనంతేరం తేత్సు త్త గీ" అసిదాయార్లు గులక, 

మము, శ్రునా థు డీవి వివయమును గాంఖండమున సూచించినా 

డు. కలువచేరుశొసన మోవిషయమును స్పష్ట్రపజ్చినది. అం 

డొట్టున్న ది: 

శ్లో , దురితరహితచితో వొడ్డయాల్లాడభూపో 

భు వమరిజనవశ్యాం భూయ సాహృత్య దోషా 

విమలగుణయుతాయా ౦ 'వేమభూ పాత్మజాయా 

వనిచురసు ఛాయా మన్నితల్యాం న్య; త్ర 

కోరుమిల్లిశాసనము బాన్నెటువొరవానిచే నిటీవల' 

సవ్యాఖ్యానముగా. బ్యకటింపయుడినదిః అదొరగారుకూడ 

పా్రచ్యలిఖతపు స్త సకశాలలోని వా)ంతపితిపాఠము విధమూననే 

ప్రకటించిరి. వా రాశెసనముప ప్రతిబవింబమును బ్రకటింపర 

యిరి కాని మనకు జిక్కుదెచ్చినపట్టున వారు శ్లోక మున 

గొంత (సజెషకా ఊహముల చేక్చిరి. మూలమెట్లున్నదో! 

సుదూరముపోయితిమి, ెడ్లకున్కు త _క్రియులకును జుట్ట 

తీకములు నడచె ననుటకు సంశయాస్పదమయిన సాధకము. 

మజేయొకటి కలదు. అదియు. జక్కలాం బరికో ధింపవలసియు 
19 



౨00 శృంగారశ్రీనాభము, 

'న్నది. వేమఫీర భడా) కెడ్లతల్లి యన వేమక్షి తిపాలుని పౌత్తి)య 

:ని కాళీఖండాదులం దున్నది. శివలీలావిలాసమున నిట్టున్నది;--- 

మ భరి(రణ్ఫిత, శ్రీ ౨దియన్ముహీరమయిం డొప్పకా జోళబత్తిక్షితీ 

శ్వరసూనుంగగు భీమ లింగమను జేంద్ర శేషు సత్పుత్ర) భా 

స్వర కారణ్యద కొ జనావనవి ధాసం ధాతి 'వేమాంబికణా 

FE (a గవ న ALS లి వగ్రయిం చెః బతిభక్సి గారవదృథ వ్యా పొరరీత్యం క 

కోరుమిల్లి శాసనమం దిట్టున్న ది: 

ఫ్లో, శదీవశక్షస్య శివేవ శంభోః పద్మేవ సా పద్మవిలో చనస్య, 
న వేమాంబికా  చోళకులేందులీముభూ పార్మజా భ Sd Bots 

Wm elu Oa! 

అన వేమశ్రీ తీ పాలునికూ(తును బెండ్లాడిన భీమలింగ 

'మనుజేంను)డు చోళవంశేజుఃడట! బత్తీ శ్వరుని కొడుకట! 

ఏవరో! వచోళులో! కెలియవలను. అల్లాడ రెడ్డి భార్య యన 
వెమున్ఫపాలుని కొడుకుకూంతురని పూర్వము కొందణు వో 
సిరి. శ్రీమానవల్లి రామకృస్లక విగారు నీవలీలావిలాసమును 
బూచి కూంతుకూంతురుగాని కొడుకుకూతురుగాదని తొలుత గు 
రించి). అల్లాడ రెడ్డివంళ్యులు నన వేమా రెడ్డివంళ్యులు వియ్యా 

అవా రనుతీలంపు దీనిచే దొలయిపో మెను, శ్రీ పరభదిరావుగా 

రావల నానెండు కుటుబములవారు చేసటివారనియు నొక్క 

యింటివారనియు గుర్తించిరి, చేసటియనునది మొకయింటి పేరో 
లేక యొక తెగకుం చేరోయని నా కిక్క_డ సంశయ మున్నది, 
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ల్ ఇషు డబాడకెడిమామయె మనయెజుక కువచ్చిన భీమ 
చు సో లా =) (cn 

లింగమను జెందు)ండు నూర్యవంశి క్షత్ర గయుడువోలె నున్నా 
డుం భీమలింగమను జేందు)నితండి) చోళబ త్తిగదజా! ప్రసంగ 

ర త్నావళిలోని యీకింది శోకము లింతపము-దుం బే్కాానం 
టో య 

బడీన వే; 

క్లో సూర్యో యస్య కుళేళ్వరో గుణనిధి |శృీచోగబ శ్ర పీతా 

సం తౌణం శరణార్టి శాం సదవనం షట్కా_ల మోళాగ్చనమ్ 
ఫి 

కించా వారిత మన్న దాన మజ లే నిత్య వజం భూ ఘుజాం (ల) 

] ల క న అష అలో Mo ew" ధన్యోఒయం చిర మన్న దెవన్ఫపతి స్రైగర్మ్య జయ్యంసై 8, 

3న రాజవేశ్యా భుజం గాంకో రాజన్య పర మేశ్వరః 

అపి చోళోఒన్న దే వెందో గండభేరుంభలాంశక. 

ఈకోకములం దఖివరి తుజె న చోశబ జ యనవేమా 
Gul) వం ము a.) 

"రెడ్డివియ్యంకుం డగునేమో! కాలము సరిపోవుచున్నది, అల్ల 
bs య 

యశెడ్డి క్ష త్తియకన్యను జెండ్డాదుటచే వారికి జనించిన ఏర 

భదాకెడ్డి “నరకమలా ప్పవంకేమున వక్షనగాంచి” నాంబడి 

నాండనంయగును. ఫం ఏర భదిరావుగారు రాజమ హేందివరవు 

వస్తుపిదర్శనశాలలొ నున్నదన్న తామిశాసనము సుపరి 

శోధితవమగు నేని మజిఫొంతవిమయ ము బయల్పడ:గలదనుకొ నె 

దను. ట్లు . 

ధనంజయపజయము మనల సింతదూరమునకు. గొని 

వచ్చినది. ఇాఖాచంక ఏమణము చేసితిమి. ఇక్కడి విషయము 
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కొంత "రెడ్ల చరితిప్రకర ణమునకు సంబంధి-చినడి. చర్చిత చర 

ణమగునని దీని నింతగా నక్కడం జెప్పనయితిని. ఇక్కడ చెప 

టయీ యక్కు_ఐ సంగతముగా నుండునని తేలంచితిని. 

రా 

ఛా 
గా 

ఈనడివికాలమునం గూడ మన సేనుసదేశమున 

రాజ్యపోభవమున నున్నవారు శత్షత్త్రియతె నాబేశించుకొని 

పిఖ్యాతీశ్ష త్త్ర్రియులతో బాంధవము నెజపీనవా రున్నారు. 

చీరొ_నుకుల! పూర్వకాలమునంగూవ నట్టుజరుగుచుండట 

చచ్చును, త్రుత్సి)] యులు శూద క్ర్రీలనుగూాడ 6 బెండ్లి'చేసికొ ను 

టయు( దన్మూలమున నాళూదు)లుకూడ తు త్రి)యులగు 

టయు నాకాలమునంగూడ సంభవించుచుంగవచ్చును. ఈవి 

మయము నింతేకంకు నెక్కు_వగా నిరూపంపబూనుట యనర్థ 

హీతువని వఏడనాడుచున్నాండనుః 



ఆనవు ప్రకరణము, 

4 
yay 

pari 

“a "కాశి కావి శ్టేశుం గలసె వీఠా 

ర త్నాంబరంబు శే శాయంయడచ్యూ్ 

గె లాసగీరిం బంట మెలారువిభుం డుండే 
ర (+ an 

దిన వెచ్చ సేరాజు తిర్నల లయన్ 

రం౧భంగూ దెం జెనుంగు రాయరాహుతుండు 
Be 

కసూరి జేరాజు. (బసుతింతున్ 
ఇత ae + | 

స్యషస్తుడయ్యె విస్సృనమం,ి మతి హేమ 
ఎథి 

పూ కాన్న మెవ్టనిపం క్ కలదు 

భా స్క_రుడు మున్నె బెవునిపాలిక9 ళం Ta 

గలియుగంబున నిశనుండం గషమనుమ 
థు 

దివిజక విపరుగుండియచ్ దిస్తరనంగ 

నరుగుచున్నా(డు శ్రీ నాథుం డమరపుకికి, 
వా శ్రీనాథుడు, 

అవసానము, 

శీనాథుండు సాంసారిక సాభాగ్యము నంతగా ననుభ పం 

-చినవా6డు కానట్టున్నాండని యింతకుముంబే చెప్పినాను, 

“కాని సంసార భారముమాతము మెండుగా-నున్నట్టున్న న్నది. జాహి 

ఇాదులు తేన పాశిబ్సునే కోరువారు పెక్కుకుండిరిగాబోలునుః 
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వుత్తులో డాహిత్ఫులోయున్న వారు పయోజకులగు దు గేని. 

(శ్రీనాథునకు వారక మునలహాడ సంసారపుబరువు మోవంబని 

యుండదు, వా రిట్టినారు కారుగాన తాన సంసాగపుబండిని నా 

గింపవ లసిన చా. డయ్యెను. ఆదరివెడు జండు లేడయ్యను, కొం 

డపీణు రాజమహాందరాజ్య ములు కూాలిపోయినపి, ఒ డ్లైరాజు 

లు వచ్చిపడ్డారు. వారురాజ్యమును సుపోతిష్టి తమును చేసికొను 

గజివిజపాటుతో నుండిరి. అపుడు సాహిత్యవినోదముసకు సం టె 

క్కడదొరకున? మజీయు వారు తెనుగువారుకారు. అప్పటి 

ప్రభువు కవీ లేశ ంరగజపతియో పుగుపో తమగజపతి యో యగు 
అటే అ 

ర manne Sen wer rasan MM (76 

ను ఆయన కొండపింటం గూరు చున్న వా(డుకౌ(డు. కటకము. 

నుండి యుదయగిరిపర్యంతేమయిన ' దేశము నొక్క_'ముగిని వశ 

పజుచుకొని వ్యవహారించుటకు. దిక మకలు పడుచున్నాండుం. 

తిరుగులాడుచున్నా (డు. పూర్యమంతు9ల పోభ వము పోయిన 

ది, పాత్రులు మపహోపాతు9లు వలయుచుండిరి, సుకనితా' 

(నెభ వమును జాచుకొొనుచు శ్రీనాథుం డింతేదాక ధనమును 

లెక్క_గొనక యేయుంశెనుగాని దానివలని యనర్థము నిప్పు డను 

భవింపవలసినవాం డయ్యెను. పెద్దకోనుటి వేమా రెడ్డియొద్ద, వీర 

భ దా రెడ్డి యొద్ద, వారివారి మంతుులయొద్ద, నింక నితర రాజు 
లయొద్ద సీతం డెన్ని యని యిగోహోరములు సంపాదించియుండృ, 

దగును. ఎదుకు? ఆకాలమున నారాజులకంెక్కు నారాగ 

ర తులకంశు సీతండె యధికభోగముల ననుభవించువాండుగ 
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నుండెను. అయిపోయినది యది. ముదిసి యిపుడు మ'ప్పున 

మునింగినాండు. చేశొటనము వేయ జేవాదాక్జ్యము లేదు, అంత 

కుముందు. దనయెడ నత్యింతాదర ముచూవి పీన రాజులు 'రాొజ 

మంత్తు) 

యార్డింప గ లయకు? ,నెదువ్యు వె భో వమును మెచ్చి ధనమిచ్చి 

పోయెడు ప్రభువులు లేరయ్యును. పుస్తులో జాహితు ఏలో పని 

పాటుబకు మాతేము పనికివచ్చు వా రింటనున్నారు కావల 

యు, నారిని జూచుకొనీ క మాత రమున బొడ్డువశ్లైను గు త్రెకయగా 

లుగూడ స్వర్లస్థులయిరి. కోెపోపు లింక్ నెక్క_డ 

ని కృషి చేయింప నారంభిం'చను, బొద్దుపశ్లా యెక్మ_ డను? కో 

నె'శటుంగరాలేదు. అది బెజవా హృత దిగువను కృష్ణాసాగర 

సంగముదాశంగల దేశమున గృప్టదరి నుండవలెను. కృష్ణ 

వెల్లువవలన బై రుపంటలు షాడుపడుట కది బెజవాడకు మిక్కిలి 

దిగువను గృవ్మదరిసి నున్న బే కావలెనుగడా! శ్రీనాథునినాంటి 

"కే యది చిన్నపళ్రైయయియుండును. త ర్వాతనది ఉగ తశ? 

కయి యుండవచ్చును. ఒక గామమునే గుత్తకుంగొనువాండు 

సామాన్యసంసారిమై కాస్తకూ స్తలతో నిలుగడవందగినవాః 

డయి యుండండు. శ్రీనాథున శెంతో పోవ్యవర్ష మెక్కునగా 

నుండవలెను, ఆగామమునకు సి స్తేషనూద్డటంక ములట! 

కృషి. తిన్నగా నజ వేతి పంట యింటికివ చ్చె నేని యది యెంత 

గొప్ప సంసారమునకు సరిపడియుందునో? దాని విలువెంత: 

యుండునో పుడు? అది యిష్పు డెంతేవిలువ యుండునో? 
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మైలార రెడ్డి దినవెచ్చ మిచ్చువాండనంగా నావెచ్చము :సేరు 

బియ్యము, చికైడు నెయ్యి” యయి యొకటి రెండు ఫాటబకప 
లీ A) a A) 

సరిపోదగివ (పుండదు. శివ్య సంఘము, బంధుసంఘము ముద 

“లుగా నాతనిబంతిని భుజించువాను. పలువ్సురుండి తీజుదురు. 

"శేపషటికని చూచుకోక యతం జేపూటకాపూట యిష్టోపభోగ 

ములతో ధనము వెచ్చించెడువా(డు, గాగిముము కృషికి గుత్త 

కుంగా నెవనంగాం గమ్మతే గాం జందలో యుందురు, పెద్దజంజా 

“టమేర్చడినది, బాహ్మణక్ళివి. తిన్నగా నెటివేజదందురు! 

కవితాకృపియం దసమానుండయ్యును శ్రీనాథుం డీకృషీలోం 

గృ తార్దుంయు కాజూలకవో యను కష వెల్లువవలన నొెపెరు 
థి భం గా యా 

పంటలు పొడుపజెను, ఉన్న దియుండంగా నుయ్యూరు వెంబడ్డ 

దన్నట్టు గ్ డ్డువొ యిన యాభూమికిం బన్నుగా నేడునూర్లుటం 

కములు (బంక ముక బంగరునాణెము) శ్రీనాథుః డాయొడ్జె 

రాజుల కీయవలసినవాండయ్యెను, ఎక్కుడంటెచ్చి యాయంగలం 

శ్రీ 

నాథుని సిలుగులకు వాల్పజిచిరి. శ్రీనాథక విసార్వభఖౌముం డీ 
వ జగ £ కంది పద్య మునుజెప్పి యాంధ్యవాబ్మయ మున్నంతేకాలమును 

ఇాశ(తనుగున టా రాజుల కపక్తిర్షి నెలకొల్చెను: 

డు? విదాంగారవము బేక చూరాజులో రాజమంతుిలో ఫీ ) 

(స కవిరాజుకంఠంబు( గాణిలించెనుగదా 

పుంవీదినెదుకెండం బొగడదండ 



tp ల్ ~1 నవమపిక రణము, 

ఆంధీ నైషధక ర్వ యంభఖువయుగ్మంబునం 

దగిలియుండెనుగ దా నిగ శయుగము 

'వీరభ దా) కెడ్డివిద్వాంసు ముం జేత 

వియ్యమందెనుగ దా వెదులుగాడీయ 

సొర | స వభ మునిభుజా సంభ మెక్కె_నుగదా 

(మ) నగరివాంక్టనుండు నల్ల గుండు 
లో 

గ కృష్ణ వేణమ్మ గొనిపోరమె నింతేభలము 
కు 4 

విలవిలాక్ర్రలు డినిపోయెం దిలలం "పి సలం 

బొడుపశ్తెకు గొడజ్లేటీ మోసపోతి 
డ డ్ 

నెబుచెలింకుం డంకంబు లేడునూరు. 
౧m య mm 

తలంచిన మిక్కిలి వ్వసనముకలుగుచుస్నది. కటకటా! 

క శ్హాటరాజుల ముత్యాలశాలలో. గనకాభిపేకసత్కారమం 

దిన మనక విసార్వభామునకా యిట్టిక ష్టదశ ! ఆతంయ తననిర్యా 

ఆకాలమున(జెప్పికొన్న పద్భమునే నేసిపకరణ పాీరంభమునం 

జేక్చినాండను, ోదివిజక వివరుగుండియల్ దిగ్గుర న, నరుగుచు 

న్నాండు శ్రీనాథుడమర పురికి” ఆపద్యమున 'బేర్కొనంబడినవా 

రెని గూర్చి యింతేకుముందు మనము కొంత మెజుగుదుము. 

వికభదా రెడ్డి పంటమైలార కెడ్డ్, _సంబురాయని తెనుంగు 

రాయండు, విస్సనమంతి (రాయని) భాస్కరుడు నను 

వారు. “పెదకోమటివేమూా రెడ్డి, మామిడి సింగనామాత్యుండు 

పతర లారా సా పలానాాాాననో నతన పానాందనతపక! 

a ఒనాగరౌతువసించు నల్హిగుండు” అని దౌ9కాదొర గారి పాఠ ను. 
స! 
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మొదలగువా రిప్పటికి నలుబదియేండ్లకం బూర్యమే స్వర్ణ 

స్థులగుటచేత, శ్రీనాథుయ వారి నీపద్యమునం బేర్కొ_న లేదుః 

పయిపద్యమున, "'బేర్కొానంబడీన వారికేగాక మజీయెందటజకో 

కూడ శ్రీనాథుడు తనపలుకుంబేనియల  నామెతలువెట్లి 
ఈం 

పాుధనమార్చించెను, ఎంతీయార్టించిన నేమి? తుద కా మహా 

సీయుని మనువు కడతేణువజకయిన నిలుక డచెందద య్యెను* 

అనాంటికానా. దేదోకృతొమపు ఫఘనతంగార్చు ధనమేమి 

ధనము! దంధనము! కీరి ధనమే ధనము! శ్రీనాథుడు లేవ 

డిచేం జివికి చీకాకుపడుచుండంగా నాకాలమున నైశ్వర్యగర్వ 
దా oo 

మున పశ్వముమజ చియున్న ధనోన్నతులెందజో యుందురు 

గదా! వారి ధనమెక్క_డికిపోయెవో? తనువు లెక్క_డపోమెనో! 

ఊరా? పేరా? కీర్తి ధథనమార్జించుకొన్న శ్రీనాథుని వాబ్మయ. 
మూర్తి నాటికి నేటికి నేనొటికింటాడం గసుగందక కవితా 

మహారాజ్యభ దాిసనాసీనమై, కవిసార్వభౌమ వికుదముతో: 

గవిలోకము నేలుచునేయుండునుగదా! బల్లిరాబళ్ళి! శ్రీనాథ 

కవిసార్యభామా! నిప్పచ్చరమును దలందుకొని సీ పెంతచప్ప, 

రింతలు వెట్టికివోగదా! చాటునేయక చాటిచెప్పితివి! _ఐశ్య 

ర్యమత్తులను దలమొత్రుటకా? ఉసురు. విడుచునప్పుడుకూడం 
గవితావిషయమున  నీవెంతగండరగండండ వోయి!! దివిజ. 

కవివరుగుండియల్ దిగ్గురునంగి నమరపురీప్రస్టానము కావించి 

తవా? | 
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స్వభావము. 

శ్రీనాథుడు మళహోభోగపరాయణుండయు, ఈవిషయ 

మున సమకాలమువాంయయిన వోతనామాత్వు నకును సీతనికిని J 

మిక్కిలి పాతికూల్యముక లదు, క)నాథుడు నిర్యాషజముగా 

నొక్క_గ్ళంథ మేని పాంలౌకికఫలము నపేక్షించి భగవదంకిత 

ము చేసినట్లు కొన రాదు స్వర్గ పాతభోజనముల్యువేనార టంకాల లు ణా -/ శ 
స్తా / తర మాడుటలు జాంబూనదాంబరాభరిణభారణముల్యు కనూ 

(వప! ధి 

రకాసుగంధాంగ రాగానులేపనములు, ఉద్యానవిహానములు శ్రీ) 
నాధథుం డపేక్షించెను. తదుపలవికయి గ్యోంథముల వచించెను థి 
అతనికి యశోబిప్ప యపారము; “కావ్యములు "పెక్కు చెప్పియు. 

౧ ధా 

గాంక్షు చనక, వెండియును గావ్య మొకటి నిర్మింపందలచి” (భీమ 

ఖండము). సపోతరాజుగా కీతెజంగువాయ కొండు; 

కూ ఇమ్మను జేశ్వ రాధ ముల కిచ్చి పురమ్ములం వాహనమ్ములుక' 

సొమ్ములు ( గొన్ని పుచ్చుకొని చ్ కిస్స శదీరమువాసీ కాలంచే 

సమ్మెట్యవేటులంబడక సమ్మతి [శీహారికిచ్చిచెప్పె నీ 

బమ్మెరపోత రా చొకండు భాగవళంబు జగదిత 9బుగజా 
4 

అగి ఫధోగ్న అవ ఫ్ | మి జు ఈపద్యము ఏ9నాథునుద్దేశీంచి చెప్పినది కావచ్చును. 

శ్) నాభిం డెక్క_డి కరిగినను గవితామహారాజ్యభ దోసనా నీను 

డయి. శిష్యసంఘముతో గవితావిజయధ్వజముతో టయ 

'ల్వెడ లెడివాండు. అనుదినము చూచిన సుందరినిగూర్చి యో, 

యనుభ వించిన యాసందమునుగూర్చి యో, కాంచినక ప్టమును 



గూర్చియోో కవనము కట్టుచుంజెడివాండు, అట్టివాండగుటచే 

తనే మన కాతనిచరిత మామాళిము 'తెలియందగినదయినదిః 

అతిండు సౌంద గ్యాధిమౌని, చిన్నారిపొన్నారి చిరుతకూక టినా 

డు, నూనూగుమోసాల నూత్నయావనము,పొథ నిర్భర వయః 

పరిపాకము ననుపదము లీవిషయమును చెలుపుచున్నవి. మజీ 

యు నాతే(డు నృంగారిశేఖరుండుం భీమఖండ కాలీఖండ గ౦ంథ భా 

గములు, వీధీనాటక ము ,శివరాతోమాహాళ్ళ్య ము, వాటుధారలు, 

ఐలివ్యాములు, ఇతర కవిస్తుతుల్కు సీవిషయమును రాద్ధాంతే 

పజఅచాచున్నవి, ఈవిషయము సిరూవించుటకయి కొంత 

గంథము పవరించి వాయ మనసొల్లకున్నది, కొందజు శ్రీనా 

థుండు శృంగారియనుట కొప్పుకొనపన్నారు. అట్టివారు 

(శ్రీనాథునిగ 9ంథ ములను జదువనివారో, చదివినను గ౫వితా 

తత్త్వము 'నసజుంగనినారోో యెణి(గినను గప్పి పెట్టందలంచువా 

రో కావలెను. కడపటివిధమువా రగుదువేని వారిసద ద్గదయ 

మును సన్మానింతేము. మన మిక్కొ_డ శ్రీనాధుని దిట్టుట లేదు. 

కవి తాదర్చ్పణమున. గన్నిట్టుచున్న యావిషయమును కవ్పిపె 

ట్టిన మాసిపోదు. శ్రీనాథుని చాటుధార బనేకము లుదావారిం 

పంజాలకున్నాను. వానిలోంగొన్నింటిని బోచీనులు లక్షణగం 

భములందు శ్రీనాథుని పేరనే యుదాహారించినారు. అట్టివాసి 

నెల్ల నే నిక్కడ నుదాహరింపకన్నను, జూచినట్లు నూ 

చించిమైన విడువవలెనుగదా! .శ్రీనా భునిళృంగారవర్తనముో 
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అనుపేర నొక పెద్ద పక రణము రచిచియు నడి పదుగుకునుజ 

దువందగిన ది కాదనుకారణమున దూరీక గించితిని. ఇంతడాశ లో 

కమున జీవించియున్న ,శ్రీనా ధునిచాటుధార లిస్వుడు మనమచ్చు 

నం దీర్చకున్నంత మా తానం జచ్చిపోవు. వానియందు గవితా 

గారవమున్నది. .శ్రీకంచుకూరి పీశేశ లింగముపంతులుగా రీసండ 

రమని నాథుని. గొంత యవగణించిక. ఆతము న్ క మున 

దారిద్యోమనుభవిం చుట పాపసలమసి ర్మవిపాకె ము చెప్పిన. అట్లు 

చెప్పుట వారివే చెల్లినది. దాని నికవిస్ట్ర వంతము. ఈసందర్భ 

ముననే భీమఖండ ముదాప పకు లొకతేప్పిదమును శ్రీనాథుని 

నారోవించిరి, అదిబిది: సంస్కృతే? ఫీ వుఖండమునికాలకూటోప 

జ్రంవోోకి సమర్థ స్పహి బేవరాట్ ”---అనియుండంగాశ్రీనాథు 

డుాలకూాబోపసంహార కారి యతండు సంతతము 'దేవ వేళ్యా 

భుజంగుండతండూ అని తప్పుగా దెలిగంచెవట! శ్రీనాథుండు చే 

నునికింగూడ నిక ,_ డబోగవుటాండ) తో సంబంధముచె ప్పెనట, 

శ్రీ వీశేశలింగముపంతులుగారును గతానుగతిక్ళులె కొంత యే 

చేని వ్యోసిరి, ఆతప్పిదము శ్రీనాథునిదికాదు. శ్రీనాథుని తెలి 

గింపు సరియయిన దే, దేవవేశ్యాభుజంగ రాజవేశ్యాభుజంగ 

పదము లనేక గింథములం దున్నవి. రెండవది రాజుల క నేకులకు 

ఖరుదుగానున్నది, రాజుల నెడు వేశ్యలకు మీండ(డని డాని 

యర్థము. “రాజ వేశ్యాభుజంగస్య కమారగిరిభాపతేః। శ్రీ 

టయ వేమస్య పగ లా తత్రదూతికా” --ఇత్యాదు లీయర్థ 



శ02 శృంగార శ్రీనాథము. 

మును స్పష్టపబుచుచున్న వి. దేవ వేశ్యా భుజంగపదముకూడ దేవ 

తాధిపుండను నర్ధముగల బే! “చదవరాట్*” అనుపదమునకు 

నుచితమయినపరివ_ర్రనమే, వారనుకొనినట్లు గుడిబోగపుటాం 

శని యరముకాదు సలాంతరములం దాత. డట్లు చెప్పినది వాస 
లు థి థి ణు — 0 

వమేకాని యిది యట్టిదికాదు, 

ఈకి)ంది పద్య ములు (శ్రీనాథునిస్వ భావము నెజీగించు 

చు న్నవి. 

కంల వ్వండు నిసగక ఠిను౧ 
౧ 

వే % 

'డెవ్వండు సన్మార్షరోధి యోగా పరు డై 

మొవ్వండు తన కధికునితోం 

జివ్వకుంజేసాంచు వాని సీరు ల ధువముల్. 

, అతిథి కడు నల్పుందోనను నధికండెన 
యా ల 

నింటిశేతేరం [బియమందు "నెవ్వంటేని 

చానిగారవ వది గారవంబుగాని 

కాదు గౌరవ మాకారగారవంబు, 

ఎవ్వనితో నెచ్చోటం 

జివ్వకుంజేసాంపవలదు చేసాంచినచో 

నివ్వల నవ్వుల "నెవ్వరు 

నప్వకయుండంగ 6 బగసనందిర్పందగుకాం కారీ ఖండ ము 

ఈక డపటిపద శ్రమునకు వెనుక ముందులుగా నున్నపద్య 

ములు మటి రెండు డిండిమభట్టార కవి వాదసండర్భ మున నుడా 

హారించితిని, పయిషద్యములందు గ లి ంపంబడిన వోవములు 
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శ్రీ నాభువికోడ లేవండవలను, ఆతం. ఉేర్చ్యాపరుండు కాండను 

టకం 'బెదకోమట్ వేమా నెడ్డికాలమున6 జెప్పంబడిన శాసన 

ము లుదాహారణము. అ బితిగ9 ౧హితలను శీగినాథుః 

డు మిక్కిలి ప్రశ ంసించెను. సస స “ఎవ్వడు నిసర్షకళనులి 

డను పద్యమునం "చేయంబడిన గర్భ ణమునకు డిండిమభట్టు 

మనస్సున మెదలుచుండ(దగును. శెండవది తనచేశాటనాను 

భవమునుబట్టి చెప్పినది. మూండవది తన్నుణార్సి చెప్పు 
శ్రాన్నది. 

కవులు వర్ణించిన వర్ల నములెల్ల ననుభూతము లే కావల 

యునా యను నాన్నేప మెజబుంగదుము, అయినను గవి యొక్క. 

భావములు కావ్యమున బతిఫలించు చుండుననియు(, గాన్ని 

పట్టులం దవి మిక్కిలి విస్పప్త్టమగుననియు. గవితాత | _క్రపరిశ్టీ అన 

పరాయణు _లెకకంఠ్యముగా నంగీకరింతురు. ఐతిహ్యాములను 

శినక య చాటుధారలను బరికింసక య తక్కు తార్కాణముల 

గర్తింపక యే, శ్రీనాభుఃకు శృంగారియను నంశము నాతని 

కబ్బములం బరికించి కవితాత త్త (పరిశీలకులు నిర్హయింపంగల్లు 

దురు. ఆ మావిషయములందు గవితోజ్ఞ ంభోణము కానవచ్చు 

టకు మానసికమగు పిన త్రివిచ్చి క్తియే కారణ మగుచుండును, 
వరులబోలకల మాహార ముక ప్పురబోగి వంటక ము-పెస 

రుయబప్పులాన్తండు మక్కువతో జోరొంనును, శీ)నాథుని కతు 

లందు దివ్యములగు భోజనవర్షనము లెన్ని యెనిపట్టులందు 6 
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గలవు, అట్లు చేశాటనముచేసియు, ప్రతిభావ్యా పారమున 

నఖండపరిశీమము శకావించియు వైషయికవ ర్తనమున నగ్య 

కోటి నధిష్టించియు, మొగ్గతిలయిడ క చిరజీవితము సాగించు 

కొన(గల్లినవానికిం దిన్నని మేలయిన యాహారవిహార ములు 

పొసంగక యెట్లు? కలవు చాటుపద్యము లీసందర్భమున(గొన్ని, 

ఉదాహరింప మనసాల్లకున్న ది, ఒకానొక చాబుభార యూత? 

డు విశాలోన్నతశకాయు(డని తెలుపుచున్నది. ఆతని భోజన 

వీితిని 'జెలువు వాటుభారలును గంథభాగములును గొన్ని 

చూవుచున్నాను: 

గోధూమేవి కాగు చ్చంబు లల్లార్చి--((నెవధము]) 

ఖండళర్క_రజున్ను --(భీమఖండము). ఇ త్యాదిపద్యములును, 

ఊఉ, పప్పును బిండిసంటలంను బొనకరుల్ ఘృతముల్ గుడంబులుక౯ా 

(గ్రగుప్పలు గాయ జుటునను గూర్చంగంనాడిన యేరుర్యవాలతె 
ట 

బ్లప్పురబోగివంటకము గమ్మని తాలిపుసా శ్రైవిండితో 

నొప్పులుగా భుజించిరి బుధోతృము లాంకటిచిచ్చుపెచ్చునక'. 

శా. (దావ్షాపానకఖండశర్క_రలతో రంభాఫల శేణిశో 

గో కీ రంబులతో డ ముండెంగలతోం సొంచ్నే తితో c (బ్రప్పుతో 

నక్షుయ్యంబకు నరుబాలకల మావోరంబు నిశ్ళంకతకా 

గుక్షుల్ నిండంగ నారగించితిమి యక్ష్యద క్ష ధాళాంతికికా. 
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పిధైనుండి;--- 

ఊం కప్పురబోగివంటకమయు గమ్మని సోధుమపీండి వంటయు౯ 
ప్పెడు పంచదారయను టెత్తేగలగాచిన యాలనేపెస 

.ర్పప్పును గొమ్మునల్లనంటిపండ్లును నాలుగు నైదు నంజులుకా 

అప్పలతోడం గొంచెరునగు లక్ష్మణ వజ్ష లయింట మూకొకుకా 

కాకీఖండమున;: 

“వ. అనంతరం వావిశాలాశ్షీ మహాచేవియును భావం 
బున నమ్మ హామొనులముందటం గనకరంభాపలాళ పాతె్యెంబుల 

యందు, విచిత్రంబుగాంగల వంటక ౦బులు, నపూపంబులు, లడ్డు 

వంబుబుు, సిడ్జొనల్కు కుడుములు నప్పడంబులు, నిప్పట్ల్టుు గొర్రె 

డలు జులైడుకాయలుు దోసియలుు సేవియలు, నంగరపోలి 

యలు, సారసత్తులుు బొంతరకుడునములు, జక్కి_లంబుల్ము 

మడు(గుబూవుల్కు _ మోరుండలుు బుంజేక్షుఖండంబులు,. 

విండ ఖర్జూర దా9క్షూనారి కేళక దళీపనసజంబూ చూత లికచదాడ్ 
మోక పట్టెక ర్క_ంధూఫలంబులు, గసగసలు పెసరుంబులుల 

ములు చెజుకు గుడముల్ము నరిసెల్కు బిసకిసలయముల వరు 

గులు చిరుగడముల్సు బడిదెములు బులుపల్కు బులివరకలు,. 

(నప్పడంబుల్సు, బప్పురొట్టియల్సు చాంపట్ల్టు పాయసంబులు, 

క ర్క_రీకార వేల్ల కూశ్శాండ నిప్పావపటోలికా కోశాతిక వలా 

బూనసిగూదుంబర చార్తాక పీందికా కరవిండశ లాటువులును గం 

దయుం బొందయు చారులు దియ్యగూర లుం బచ్చడులు బజ్జు 

20 
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బు గిజ్జియులు వడియ౦బులు6 గడియంబులు గాయంబులు గంధ 

తోయంబులు, నుండ్యోలు, నానుబోలును, ననుముల్ము మిను 

ములు బుడుకులు, నడుకులుు, నిలిమిడియును జలిమిడియును, 

ద )బ్బెడయు, వడయును. నుక్కెరల్కు చక్కెరలు, నేతులుం, 

"జీ సతొలలు, బిట్టును గట్టును, 'బాలతీమ్మనంబులును, వోంపలు 

ఫూంపలు మోదకంబులు, గుడోదకంబులు, ముక్కు.లుముజి 

యని చాక్క-ం0వు పేచుుంబ్యాల మిలమిలని రాజనంపుమడుంగు 

టోగిరంబుల్కు_పోడబంబులతోడం బానకంబులతోడం దిమ్మ 

నంబులతోడ దధిపిండఖండంబులతోడి మోాంగడలతోడ మజ్జి 

గలతోడ నూరుగాయలలోడ నంబకబళంబులతోడ రసా 

వళులతోడంగాడి బుగబుగమను బొగపుంగంపులతోడం 

'బ్రతిభటించు రామళఠా మోదంబును, రావమళా మోదంబుతో 

మంతనంబౌడు మెంతుల నెత్తావులు, మెంతులనెత్తానవ్రలతో 

'విత్తరించు జీరకంబుల సౌరభంబున్కు జీరకంబుల సౌరభంబు 

తోడం ద్ర _స్పరించు. కుస్తుంభరికిసలయవాసనలును, గుస్తుం 

భరికిసలయవాసనలతోడం బిసాళిచు కటి వేంపాకుంబరిమళం 
బును, గజ్ వెంపారు( బరిముళంబుతో సంబంధించు, కన్నుక 

సిందగంధంబును, గమ్మక సిందగంధంబుతో డం డార్కొను నేల 

కుల సారభంబును, చేలకుల సౌరభంబులతో  సాళగించు 

'కాలాగురుకుర౦గ నాభికాక ర్పూర గంధ సారసీహారవాఃపూరంబు 

లతోడం గలహించు మహిసావ్షగుగ్గులు ధూపథూనుంబుల 
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కమ్ముదనంబును భోజనాగార గవాక్షవూర్షంబుల చెడని 

కాళిక*నగరఘంటావీభులం బారనాసికాఫప్ట టకుటీర మ: లకుం 

గుటుంబకంబుగా మిరియంబు పషెదమెయు( బసఫఘుయసయ్యు 

శ 08సొబగు, నావశేవయ్యు సిందుప్పుణాగయు గరాం'?2)బువు 

వువ్వ-బుష్కు ఒప్పలియొప్పునుు నల్లంబు మొల్లంబున్ను జంతే 

గజుకజును_ శోలవిండియొప్యూను, నిషపఫపూమొగల యగలిక 
fem వ ps ౧ ౧ 

యు వెన్షపస్నాటకంబును గలిగి ఇమొకొ_కొ మజీయు దన 

కుందాన నులివేండికట్లావితో నావిర్భవంచిన”___ 

మతము, 

శ్రీగురుజాడ శ్రీరామమూ రిపంతులుగారు తిక్క_నను 

గూర్చి వాయుచు శ్రీనాథునియోగ్యతే నిట్లు చిదుక (గొట్టి 

నారు; 

“ఇ్రదియుమగాక వేద వేదాంతార్తములు "కేవలము జెలి 

సినను దదు క్రకర్మాచరణము లేనివారల కట్టిపట్లు ెలింగింప 

'సమర్గతయుండదని శ్రీనాథుడు 'తానట్టివా(డు కాకుండుటం 

బట్టి యాహి: చియుండును, (శ్రీనాథుండేగాక యాతేసి తండి 

యు. దాతయుగూడ వైదిక సంపత్తి లేనివా శే. తిక్క_నసోమ 

యాజివంశ మట్టిదగాదు.  తీక్క_నసొవాయాజతిండ)  సాంగ 

వేదవేడి యనియుండె. రకిక్క_నసోమయాజి వేదవేదాంగముల 

నేర్చినవాండేగాక 'వెదిక మార్గనిప్టముగు వర్తనమును నిర్వహిం 
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చునట్టి యజ్వగానుండెను. కావున బై విషయములో శ్రీనా 

భుడు తనకం'బను భారతామ్నాయమును దెసిగించుటకు( 

డిక్క.న ముక్క_. డే లొక్నవెదికములు రెండింటను సమర్ధుండని' 

యెంచి యారీతిగా వర్మించెముం” 

శ్రీనాథుండు _వెదికావారదూరుండనుటకుం. దగిన 

యాధారములేదు. ఆతని తాతతిండు)లనుగూర్చి మన కేమియు, 

నెబుఃగ రాదు. నిరాధానముగా శ్రీ రామహరూ ర్తిగారు నెంకొ 

ల్సిన పయినిషయము వానకు నిరాక రింపయోగినది, (శ్రీనాథుండు. 

వేదాదివిద్యాసంపన్నుండనుట కనేశాథారము లున్నవి, హర 

విలాసమున---పర మవుణ్య కుల పవిత :అఖలపు రాణవిద్య్యా 

ప్రవీణ” + అధ్యర్యు వేద శాఖాదితిని ప్లాత “ఆగమజ్ఞాననిధి” శక్త్యా 

ర్భఖని” బహువు రాణజ్ఞ' పదము లున్నవి, నై పధమున ఈశ(రా' 

ర్చనక శాశీలుిడనియున్న ది. కాళీఖం శమం దీతని -వెదిక విద్యా, 
సంపత్తిస డెలుపు భాగము లనేకములున్నవి, పంచబ్బహ్మ 

పడంగమంతిములతోం బాసాదపంచాక్షరి సనీతండు బహువార' 

ములుస్సరించినా(డు. పనస బ్ర) వాసియగు భీమయ చేశీకున. 

కీతండు శిష్యుంపగదా! శ్రీనాథుం డు పనిషద్యాక్యములు సెక్కు. 

లుకాళీఖండ మం దుదాహారింఛినౌ(డు, శబా స్రజ్ఞుల స్నాటాది 
ద న 

వాదముల నెజిగినా ౧వ 4 పాతంజల యోగ దర్శనమం దీతనికిం 

బరినివృ్యహెచ్చు. శివపారమ్యమం , దాదర మెక్కుువ కాని విష్ణ 
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"జ్వ్యేవముగల  ఏీరతై వుల శోవవాం జీశంయగాయు... ఒక 

ప్సంయు లింగ వారిని యోగి బ్రాహ్మూణుయిని తేలంచిరి. నాకది 

యంగీకా రార్ట్హముగాం. దోంపదు.. లింగభారులకు విష్ణుట్వే 

మము విహతము, ఈకని కదిలేదు. అదై (తనుండే యాస 

'కాననచ్చును, బహుభివములతోం బరస్పర 'ద్యేషములతటో 

నుండు తాంతి్రికముతము లం వీత సకి6 దచ్చేగతే యున్నట్లు తోం 

పడు “బహుధావిఫతిప త్రీధీివివయముకా వాది. స శొస్తార్ద 

ముల్ ఎలో” “బళ్ళాండాది మహోపు గాణచయ తాత్పర్యార్థ 

నిర్ధారిత బ్రహ్మజ్ఞాన కళావిధానమవు” అనుపలుకు లీభావ 

ములను బలపణుచుచున్నవి. ఈతని నాదరించిన రాజులు, 

రాజమంతు)లు, శే వమ తాభివ ష్టులగుట చేత వారి యఖి 

మానము చొప్పున సీతియ ప శై వగగంథ మగు పండి తారాధ్య 

చకిత)ములను రచించినాడు. దాసి బట్టియే యాతిండు లింగ 

భారియనరాదుగదా! 

ఇతర కశ్చులుచేసిన ప్రశంసలు, 

నాగ్న చి ప్రీపరిణయము - వల్లూరి నరసింహకవి; 
వాంటి (ap) 

వ ధనరాజ్యంబులుమాని నెమ్మది. (బమోదంబంది తన్గోరున 

టి నసృషాలాగ ణి వోర్కితీర్చుట కకుంఠీభూత చేతస్కు_6డై 
(A) 

చని సాధించిన సత్క_ విప్రవరు గాజన్యా(ై ణీమాన్యు సేం 

(బణుతింకుకా బహుశ వసంగదిక శుంభద్దాథు శ్రీనాథునిక్లా, 
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తారక బ్బహ్మ రాజీయము - రాభామాధవకవి; 

శా, సూనాట్రు[ సమ దామదస్ఫురిత వక్షోడాతే కాఠిన్య ముక 

బూనంజూలం వచోవిలాసముల నింపుల్ మోజు? గగ్యాటక 

క్మానాభే్యేదుసభం గ విక్యవిజయో త్భాహంబు గై కొన్న మా 

(శ్రీ నాథుం గవిసాగ్యభె ము. వొాలుకతుకా నేవాంజలబుల్ గీలగా_నక్కొ 
ళీ 

ములరామాయణము - కుమ్మర మొల్ల: 
౧౧ య 

నీ గ్ల స్తుతగుశోద్దా ము నాచనసోము భీము 

సవ్వుము లుగ నన 1 నవ్యమండాల వాగు (0 ష్ పా § 

రసీకుండైన టి (శ్రీనాథు రంగనాథు6 

దికకవిరాజును నుతించి ధీశిమంచి, 

వసుచరితోము - బటుమూ రి, 
ర్తి అల 

ను, మహి ముకా వాగనుకొ సనుండు పృజియింపం గుండలీం చుండు త్ర 

pra 2 . యా దం, ఆక న్మ హనీయస్టితి మూలమె నిలువ (శ్రీనాథుండు (పోవజా మహా 

మహులె సోముడు భాస్కరుండు వలయింపకా సొంప్రువాటిబ్లు నీ 
యమ ధగ 

బహుళాంధో క్రిమయ్మ ప్రపంచమున దత్వా ల్ళ స్థ్రియాహించెదకా, 

శృంగార శాకంకేలము . పీనవీరన. 

స నన్న పార్యుని ప్రబంధ ప్రోఢవా సనసంపత్తి సొంపు ఫుట్టింప నేర్చు 

దిక్కు_న యజ్ఞ వాగ్భక్కీ. కామోదంబు చెలువ కగ్గయుల వాసింపనేర్చు 

నాచిరాజునిసోము వాచామహా త్త్వంబు సౌరభంబులు వెదచల్ల నేము, 

శ్రినాధభట్లు భాపానిగుంభంబుల పరిముళంబులగూడ( బజిచనేర్చ 

గీ, మహితగుణశాలి పిల్లలనుటి వీర |నార్యం డఉాయింటం ఎతామహంబగుచునూ 

వెలయుచున్నది "నేండుకవిత్వలక్షి శ్ర | యఖిలసక్కె_వినికరంబు నాదరింప॥ 
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సొంబో పాఖ్యాన ము - రామరాజు రంగప్పనాజు 

క్షీ ఆఅఖివందనసహ్మ సమర్పించి నన్న యభట్టుమా ర్రము కొంతే పరిఢోవిల్ల 

తిక్కు_నమఖిసూ క్త ఫక్కిక యొకకొ,త "పెనుపొంద "ెజ్జన పెన డఫణితి 

యొకకొంత తులకింప నొకకొంత నాచన సోము గీక్వభవంబు నాంప్రుమోజు 

(తిపురాంతక్షుని వచస్థ్యేమంబు నొ కకొంతి కొరల్మ శ్రీనాట్టో క్రికొంతనిగుడ 

గ్, మతే వపక సము భల మధుర వచన] రచనఖనుళొంత రాణింప గ సనిబంధ 

బంధురముగా (౫ నెనిచ్చు భవ్య కావ్య | హీర మునకుంగ థా, కమం 'బెట్రులనివం 

పట్ట మెట్ట సోవునాథ ళోమయాజి-సూతసంహీ న 

ల్స్ సర్వజ్ఞకాలిభూపణ మైన శబ్లశాసను బహుముఖ క కం దలంచి 

యోగ్య శుతిహీత పయోనుయకా సోమ యాజులవీతి వృత్తి సం ంశుద్ది నెన్ని 

నిర్జోష. సుసమాధినియతో క్తి కియగు శంభుదాసు (పసాదపాతిత నుతించి 

నిస్తలాజు కాంతినిధు లైన సోమ భాస్క్లరుల శబ్బగుణ! పస క్స్య్ ఏడి 

గ రుచిరపదనిద్ధ ధా రానిరూఢమ హిమం దగిన శ్రీనాథ నభ్యుతత్వేము (గహించి. 

తత్క_విత్వక థాసుథాభానసంత | తావభా నైక చిత్తుండ నై కడంగి, 

శారు చందో)దయము (చెన్నమరాజు.) ; 

నీ (పకృతికృద వ్యయ (శ్రత్యేయ స్యుపతిస్టైధను శబ్లళ్లా సను భజించి 

సర సమౌళిిపియంకర పదాలం కారవ్చతి సా ఇదని గుండలీందు నెంచి 

సర్వ జగఆనునే స్సం[ప్రీతిరకవిత్వవిలాసు నలశంభుదానుం బొగడి 

టవ స (ప్రఖ్యాత మహీతళయ్యా విశేషసనాథు శ్రీనాథు సన్నుతీంచి 

గీ, అధికలక్షణసంపన్ను'లై తనర్చు | ఖైరవు నవంతు భీముని (బణుతిచేసీ 

పృధివి నెంతయు వాణీధురీణులయిన| య ద్యతే నసత్క వీయ్యదుల నాల్మేంయలంతు"' 

బహుళాశ్వచరిత్ర---(సవర ము చిననారాయణక పి: 

మ ఉపమా నె పుణి( గాళిదాసు లఖిలారోత్నాదనా భ్రావవుల్. 
థి 

సుపదస్థాపనరూథి దండికవిఠాజుల్ జాతివార్తారస 
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శారకబ్రిహ్మ రాజీయము - రాధామూాధవకవి; 

శా, సూనాష్రు[ సమ దామదస్సురిత వత్తోోడాతే కాఠిశ్య ముక 

బూనంజాలం వచోవిలాసముల నింపుల్ మోజు? గణా టక 

క్షానాగే దుసభం గవిక్వవిజయోత్సాహంబుగై కొన్ని మా 
శ్రి నాభుం గవిపొగ్య సభ ముం గొలుతుకా నేవాంజలుల్ ign నకొ 

ములరామాయణము - కుమ్మర మొల్ల: 
౧ ng) 

జీ గ్ల స్తుతగుశోద్దాయు నాచనసోయి భీము 

నవ్యమంజుల వాస్థత్య నను పార్య 

రసికు 3ండైనటి (శ్రీనాథు రంగనాథు 

దిక్కా కనికా కు నుతించి ధీ౦ెమంచి, 

వసుచరితము బ్ బట్టుమూ ర్తి ద్ర 

వము, మహి ముకా వాగను కొ సనుండు సృజియింపం గుండలీం దుండు త్ర 

న్మృహనీయస్థితి మూలమె నిలువ శ్రీనాధుండు పోవజొ మహ 

నముహుల్రె సనోనుండు భాస్కు_రుండు వలయింపజొ సాంళ్చ వాటి టిబు నీ 
న్ 

బహుళాం; థో కిమయ, పపంచయున దక బ్రమూహించె చెదకా, 

సృంగార శాకుంకేలము పినవిరన. 

సీ, నన్న పార్యుని పబంధ్యపౌఢవా సనసంపత్తి సొంపు పుట్టింప నేర్చు 
దికగాన యిజ్వ వాగ్భక్కి- కామోదంబు చెలువు కగ్గయుల బాసి ంపనేర్చు 

నాచిరాజునిసోము వావామహా శ్ర (౦బు ఫౌరభ్ధంబులు వెదచల్ల నేర్చు 

శ్రినాథభట్టు భాపానిగుంభంబుల పరివముఫొంబులగూడం బఅచ'నేర్చు 

గీ మహీతగుణశాలి పి ల్లలినుటి వీర! నారు డాయింటం బైతౌమ హంబగుచునూ 

వెలయుచున్నది “నేండుకవిత్వలక్ష్మీ | యఖిలసత్కవినికరంబు నాదరిరంప॥ 



నవమపి)కరణము.. వే]! 

సాంబో పాఖ్యాన ము - రామరాజు రంగప్పగాజు: 

స అఫివందన సహా సమర్పించి నన్నయభట్లుమా కము కొంత పరిఫవిఐ 
eo ౧ 

య 

తిక్కు_నమఖిసూ క్ష ఫక్కి..క యొకకిొ.త “పెనుపొంద చెజ్జున పెన డఫణి తి 

యొకకొంత తులకింప నొకకొంత నాచన సోము గీర్వెభ వంబు సాంపుమోజు 

(తిప్రుఠరాంతక్షుని వచస్సేమంబు నొకకొంత కొరల్మశీనాథో కికొంతనిగుడ 
ఢా క Te. ip 

గీ, మటీయందక్కి.నసుకవుల మధుర వచన] రచన ఖంనుగొంతే రాణింప గ సనిబంధ 

బంధురముగా (గ సెనిచ్చు భవ్య కావ్య | హీర మునకుంగ థా కమం బెట్రులనివ, 

పట్ట మెట్ట సోవునాథ వోమయాజి-సూతపంహితి:; 

సరంజచమాభిభూ పణ మెన శబళా సను బహుము రసజకం దలంచి ఫై 

యోగ్యుతిహిత పయోగుండా సోమ యాజులకీతి వృత్తి సంశుది నెన్ని 
~D అ 

నిరోష సుసమాధనియతో క్రియగు శంభుదాసు (పసాదపా|త్రెకే నుతించి 

నిస్తులౌ జః కాంతినిధు లైన సోమభాస్క_రుల కబ్బగుణ ప్రస క్లియొగడి 

గ్ రుచిరపదనీద్ధ ధా రానిరూఢమహిమం దగినశ్రీనాథు నచ్యుతత్వము (గహించి 

తత్క_విత్వక థభాసుభాభానసంత | తావధా నైక చిత్తుండ నై కడంగి, 

చారు చందోగదయము (చెన్నమరాజు.) ; 

ళు క “inc జ మ న అలో స్తో 

(పకృతి ఎదవ్యయ (పత్యేయ సుపత్యో ధను శబ్లళా సమ భజం ల 

సరసమాళి[పీయంకర పదాలం కారవృత్తిసా ౫దుని గుండలీందు నెంచి 
అలల 

సర్వజ్ఞగణనున'స్సం పీతి రక విత్వవిలాసు నలశంభుదాసుం బొగడి 

బహుముఖ పఖ్యాత మహితశయ్యా విశేషుసనాభు శ్రీనాథు సన్నుతీంచి ' 

అధికలక్షణసంపన్ను'లై తేనర్చు | ఖైరవు నవం తు ఖీముని. (బణుతిచేసీ 

పృధివినెంతయు వాణీధురీణుల యిన| యద్యాతన సల్క్
 వీందుల నాళ్మేంయలంతు?" 

వది * 

బహుళాశ్వచరితం---(సవర ము చిననారాయణక వి: 

మ, ఉపమా నెపుణిం గాళిదాసు లఖిలార్లో త్పాదనా భారవుల్ 

సుపదస్థాపనరూఢి దండికవిరాజుల్ జూతివార్రార'స 



(అ) pr) ల) శృంగార శ్రీనాథ ము, 

చాలి ర్భిపదోజ్ఞ్ర ంభణశబ్ద జృం భణక ళా (శ్రీనాథులేకాక యే 

కపదభాగమ్యద సంప్రదాయక వు లాఘర్షింప మాబోంట్లకుకా. 

ది అలో న్ జడ య త ఇ తి 

శా వానగీశుండు 'తెనుంగుపద్యగవితా వారాశింగబ్పింప వి 

ద్యాగణ్యుండ గ కుండలీం[దుండు గుణాణ్యత్య మ్మునకా మోజు నా 

వస్తు త్రిజా వో / సు కొ త్ర నాగీర్వాణ వచస్తుతికా మెలంగు శ్రీ నాథుండు కావ్యామృ 

వై మరి ్గ్ వ య డీ కొందు బుభాళి కచ్చు వ హి త్రో తేకంబు వర్ణ ంచెదజ 

ప ల -వట మెట్ల సరసంతినోః ॥ పృథుచరిత9ము వట్టి మెట్ట సర స్వతినోము యాజి 

హ్ నన్నయభట్టుం దిక్క..నూఖి నాథుని చనెబ్బ్లయపెగ్గడకా వచః 

పన్న గసార్వభాములని భ క్రిం దలంచి మహ్మో పబంథ ముల్ 

చిన్నటనాంటనుండియును జేసిన సత్కవిసార్వభా మునికా 

సన్ను తిచేనద౯ా సరససాహితికావ్యరు లాక లించుదుకా, 

చంద రేఖావిలాపము - కూచిమంచి జగ్గక వి; 

క. భీమకవి రామలింగని 

(శీమంతుం డై వెలుంగు (శీ నాథకవిన్' 

రామకవిముఖ్యు లను (బో 

ద్హామగతిం జి త్తవీథిం దలంచి కడంకక్క్యా 

'బాలభాగవతము- కోనేరునాథుండు; 

క, నన్నయళభట్రార్యుని భీ 

మన్నం డిక్క_య్య నెజ్బయాహ్యాయ (శ్రీనా 

ఖు న్నా తియిం చెద మిగుల6 (బ 

'సన్నాత్ముల నం ధ కావ్య జలజా సనులకా, 



నవమపిక రణము, : 13 

బ్రందుమతీపరిణయ ముక మారభూకర్డ టి: 
శ్ 
గ్. విధ ఈదిధి 6 లి ఏన చితి ది కళళ 826 66 త ఆకిలి సబ 4౭ 449 కకత భఖ శవ్రల్ర కక? అశ అట 4 ఇవాళో 

తనదు శ్రీ నాధత్వ మనుపమవ్చపస భాంతర చితరచవబజంధురత మెజియ 

గీ, నలరు నన్నప దిక్క-నాఖ్యాంథ్రకవిని | నెజ్బనామాత్యు నిషధలా జేం దస చరి 
తాం ధక వననవీనవా గమృతేలీల | నతిశయించిన నెజజాణ నఖినుతింకు, 

ప్రబంధ రాజవిజయ వెంక శుశ్వర విలాసము, 

=—ాగణపవణప్రు చేంకటకవిః 

ఛీ జనా సం అలవిన్న కోట పెద్దన లక్షణజ్ఞతే. 

అరుణాచలపురాణము:=- పెదపాటి సోమయ: 

బీ (ప్రతిభానిలంఘిత ఛభారతబహుక ధాభ ట్లు నన్నయ భట్టు గడుభజించి 

ఉభయ భాషా పైఢిమోద్యన్మ హారాజ్య భొజిం దిక);_నసోమ యాజింొగడీ 

వా(క్పదోషితద క్షవాటీమహాస్థానభీము 'వేములవాండవీ యుగొలిచి 

భావబంధనిబంధ పరమేశ బిరుద పశర్ము చెల్బ్లయశర్ము సన్నుతించి 

గ, భారతీహారు భవదూరుం (బణుతిబేసి | సుకవికులసోము నాచనసోము నెన్ని 

నవ్యకవితా సనాథు శ్రీ గాభుదలంచి | సవససకలాం[ధకవుల కంజలియొ నర్భి. 

రాజరాజూభిపేకము-ాఅంగర రామళ్ళష్ణకవి; ' 

ఇ, పొధోధిపయోభర ని 

ర్మాధ చలద్ధుమఘుమాయమానల హారి కా 

పాభేయదాయినూ క్తి స 

నాథుళ శ్రీనా థు నెమ్మనంబునం గొలంతుజ' 



814 శృంగార శ్రీనాథము. 

మజటియుోనచ్యు పెక సమాఖ్య నంచితపదభథార+ బక టిం 

చు శ్రీనాథ సుకవివరువి” నని కోడూరు వేంకటాచలకవి శివ 

హస్యఖండమున శ్రీ శ్రీనాధుని బిన్తుతించినాండు. సిరిప్రేగడ 

ధర్మనాదులు కూడ పెక్కురుక వులు శ్రీనాథుని 6 బిస్తుతించిరి, 

మొత్తమునకు శ్రీనాథుని౮హార్చి పొచీశకవులు చేసిన పిస్తుతు 

లాతేనిశ బర చనాచాతుర్యమును బృశంసించునవిగొ నున్న పి, 

సమకాలము కనులు, 

బమ్మెరపోతన, నిశ్శంపనికొమ్మన, దగ్గుంబల్లి దుగ్గన, 

నాగనాథుండ్కు గారన్క వీనవీరభదు)డు, చెన్నమ రాజు, భై ర 

వుడు జక్కన మడికిసింగన అనంతామాత్యుడు గోపురాజు? 

తాళ్ళపాక అన్నమయ్య, అయ్యలార్యుండ నందిమల్ల య ఘంట 

సింగయలు మొదలగువారు. 'తెలుంగుం గపిశ్వరులును, మల్లీ 
0 జ నాధుడు, విశ్వెశ్వరకవిచందుిండు, బొమ్మకంటి అప్ప 

యావార్యుండుు వామన భట్టబాణుండుు కాటయ వేముండు, 
ఈ 

డిండిములు మొదలగువారు సంస్కృత క వులును శ్రీనాథుని 

కాలమువారు, ఇందు మొదటి యయిదుగురు ఫ్రీనాభుఏ సమ 

కాలమువారగుట యిదివజ కే నిరూవింప6బ డెను గారన్క 

0 గ ళ్ ల | హరిశ్చండ చరిత (ద్విపద, నవనాథ చరిత) (ద్విపద), లక్షణ 

డీపీక (సంస్కృతము) యను గ్రంథముల రచించినాయ, సవ 
. నాథచరితము శాంతభిశ్రానృ త్తిపే ప్రేరణముచే నాతండు 



నవమపిక్ష రణము, రి లా అ 

రచింశెను. ఈ శాంతభివ్రావృ త్తిపేేరణముననే కీగనాథుడు 

గూడ ముమ్మడి శాంతియ కంకితిముగా శివ రాతిమాహాత్మ్య 
(౪ స 

మును రచించివాయు. అనుబంధమున నవనాధచకితికృత్య 

వతరణికాభాగమును  జూడందగును. పినవీరభ ముడు శ్రీ 

నాధథుపి శిష్యుండసీ ప్ఫోఢీతిగలదని యిదివజణ కే వాసితినిం 

చెన్నమ రాజకవి:— ఈతండు కనాథుని నిష్యు! దేః 

"వేకటపతిరాయల కాలమందున్న చెన్నమరాజకవి (చారుచం 

దో)దయశారున కీతండు తాత, వీరేశలింగముపంతులుగారు 

ముత్తాతయని తిప్పుగా వాసిరి, దావినెల్ల నిక్కడ సరూవింప 
టో ) య 

చేల? వారుచందోోదయముంజూచినం చెలియంగలదు, అన్ముల 

చింతల చెన్నమరాజునకు లతపతి, కొండయ్య కృష్ట్వయః 

యని మూం/గసరు కొడుకులు. లక్షీ గపకికి వెంకట్క చెన్నమ 

రాజ, రామచుద, తాయ నాఖ్యులు నిల్లురు కొడుకులు. ఇందు 

చెండవవా(డగు చెన్నమరాటే ఫ్రనాథుని శిష్యుండుం పద్యమిది 

చదువందగును, 

క సన్ను తేక విత్వేవి ద్యా 

భ్యున్న తి శ్రీ) నాధసుకవిప్రుంగవు కరుణకా 

జెన్నమరుకా లక్షీ పతి 

ఇెన్నమ రాజు పథాన శేఖకమం డెలమికా. 

వారు చం దోదయము,. 



810 శృంగార శ్రీ) నాథము, 

ఈచెన్నమగాజునకు శేసాదికాడుకు. శెపాద్యోకి తిమ్మన, 

లక్షీ గృపతి, చెన్నయి తాయన యనువారు కొడుకులు. 

మూండవవాండగు చెన్నయయే చాకు చందోగదయశకారుడు. 

భైరవుండు;ల-ఈతండు. శ్రీ/రంగమాహోక్ట్య రత్న శాస్త్ర 

కవిగజాంకుక ము లనుగంథముల రచించిన వాండుః ద్విపదహారి 

శృందం చరితకర్య యగు గారనకుం గుమారుడే ' కావచ్చును. 

జక్క_నవలాఈతయ శ్రీనాథుని సమకాలమువాండో, 

లేక కొంచెము పూర్వకాలమువాండొ యగును. జక్క_నవిక్ళ 

మార్క_చగితిలో శ్రీనాథుని రచనములయబోలిన రచనము 

లున్నవి, 

మడికిసింగనవలా ఈతడు సరిగా _ భీ4నాథుని సమకాల 

సువాందే, 

అనం తామాత్యుండు;---ఈతండును సరిగా శ్రీనాథుని 

సమకాలమువాయడే అంతేశాక, శ్రీనాథుని జన్మ దేశ మనకు 

మిక్కిలి దగ్గరగానున్న పెరమకూరుప్పుంము నందున్న వాయ 

కూడను, 

గోపురాజు:-—ఈతేడు వీనవీరన కించుక తర్వాతి 

వాడు, ద్యాత్రంశ త్పాలభంజికల కథల రచించిన చాడు, 

తాన పాక అన్నమయ్య;---తికుపతి తామ్రశాసనము 
య 
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లచే నీతండు శ్రీనాథుని సమకాలమువాండుగా. బెలియండు 

చున్నా యప, 

అయ్య లార్యు (శు: ఈతడు వేదగిరినాయనింగారి 

పేరణమున రామాయణారణ్యకాండశేషమును. బూరించి 

నాండు, వేదగిరి నాయనింగారు శ్రీనాథున కించుక పూర్వులు, 

నందిమల్లయ్య భుఃటసింగయలు శ్ర్రీనాథశున కించుక తర్వాతి 

వారు. వీరుగాక _భెచరాజు వేంకటనాథకవి, దూబగుంట 

సారాయణక వి, తాతంభట్టు, హరిభట్టు, మొదలగువారు (అం 

(గ భాగవతమందలి లుప్త భాగములను బూరించినవారు అయ్యం 

కి మాడయపిభృతులుగూడ శీనాథున కించుక తెన్వాతి 

కాలమందున్న వారే యగుదురు. మల్లీనాథా దులగు సంస్కృ 

శక వులు శ్రీనాథుని సమ కాలమువారగుట యిదివజకే నిరూ 

వింపంబ జెనుం 

పరిసమా |e 
శ్రీనాథక విసార్యభౌాము( డంధ్యలోక మున. జిరపీ 

తిష్ట గడించినవాండు, శృంగార నె షథాది గ్రంథము "లెందా(క 

లోకమున వ్యాపించయుండునో యందా(క నాక ఏశ్వరు. డవి 

నశ్వరమగు (పతిష్టనందియే యుండును, ఆయన|గంథములే 



818 శృంగార క్రీనాథము, 

యాయన స్మారకచివ్నాములు. కాని చారిత)కముగా నాకవి 

శ్యరుండు జన్మించినపట్టును, గవిత్మావెఛవము6 గన్న్పజచిన 

పట్టును మనకిప్పుడు 'జెలియవచ్చినవి. కావున శాశ్వతని రాణ 

'ముకణి యాస్థలములం డెండే నొక చోట వెలయించి యషప్వు 

డప్పు డాయనవాబ్బయమూరర్డి నారాధించుచుండుట మనకా 

వశ్యక కార్యమని నేను దలంచుచున్నా (డను, జన్న'బేశము క 

స్రామండలమున్సు బిథానముగా విద్యావిలాసములను వెల 

యించినబేశము గుంటూరుమండలమును నగుటచే మచిలీపట్ట 

ణమునయణాన్మి గుంటూరనుగాని యట్టిపతీస్థాపనమును నెల 

కొల్పుట యర్హ ముగానుండును. లీనా థుని జస్థగాగమము 

కాళిపట్టణమయినను గలపటమయినను మచిలీపట్టణమునకు 

మిక్కి లి చేరువనే యున్నవి, విద్యావిలాసములు చూపిన కొండ 

వీడుగూడ గుంటూరికి. జేరికగలిగియున్నది. అచ్చటి యంధ్ళ 

భాహాభిమానుల యాలోచనమున కిది వచ్చుగాకయని కోరు 

చున్నాండను, 

ఇప్పటికి నా కుపలబ్లములయిన చరిత్ర)సాధనములయుట్టి 
| రా ర 

శ క్యమయినంతవజుకు శ్రీ నాథకవిసార్యభౌాముని జీవిత వివ 

యనును ' వస్తరించి ప్పస్తుతింపయగల్లితి ననుకొను చున్నా (డను. 
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కాని యింకను నాకిప్పటికి గోచకింపని ని పీథానవిషయము 

లెన్నియున చో! అం సల షయములనుగూడ నప సరిజ్ఞానము చే 

నన్నింటి నన్యధాకరించితినో! కొంక నేల? కోవిదులున్నారు 

గదా సరిపబుపంగలరని సంతోమి. పించుచున్నాండనుం 

సమా పము. 





శృంగార శీంనాథము, 
అనుబంధ ము, 

(శ్రీరామాభిషే.క పద్యములు, 

ఊఉ. ఆమునినాధు వంశకలకాంబుధిప్రూర సు ఛాకొగుల్ గుణ 
ష్ 

స్తోములు సత్య సంధు లతిశోఖేత చిత్తు లుదారులుకా మహో 

ద్రౌచూలం పుట్ రందు నొకధన్యునిపంళ ములోన నొక్క_డుకా 

_బేముతొ కొందవీట నరిఫీషణు. డె తనరారుచు:డియుకా, 

గల్ 3 లప య శా పాఫోరాళిగఖీకుం డుజ్జ్వలక ళా పారీణుం డైనట్టి శ్రీ) 

నాభుండన్న కవీశ్య కో తముసుతేకొ నందంబు గాం బెండియె 
అజో MIA 

సాధుస్తో కేగులైన నూనులను భాస్వ తేడాలంగాంచె భూ 

నాథుల్ మెచ్చ (బపంచళాలంలను సన్నాన్మకియాలాోలులజ్ 

క. వారల మా తౌవుహు( డతికూరిమితో నింటనుంచుకొని పెంచుట చే 
న వ | జ అద్య “1 నారూఢిగ శ్రీనాథునివారై ర్తిల్లి రాగిని వసు ధాస్థలిలేజా, 

క, వారలవంశపరంపర లారూణి% వి స3ంచె నతివిభ్ధ వమునకా 
అజో 

వారిలా మాధవమం(తియ భధారుణిలోం బొగడుగనియె ధన్యత మెజియక- * 
శ 

ఈ మాధవమంతి కై దపకరమువాండు (శ్రీ రామాఫిషేకక ర్త, 

వెలుగోటి వారి వంశ చరిత్ర, 

ఊఉ. దన్నడకోటముందర నుద్మగబలాేన్నతి గంగదా:టి సం | పన్న 

బలుండు సీంగజన పాలు నిమాదడు కెడిపోతనికా | బన్నిన నేనలం డ నిమి పౌ 
ea 

అంగందోలె విఠరాటు వీట న| త్యున్నతేవి క్రమంబున సుయోధను.(దోలు కిరీటి 

శై వడికా =.2.....4మ, ఘనశార్యుండగు మాధవాధిపునిఖాకకా ఫీతిం (బి 

21 
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భనసా | ధనుంజె దన్నడకోటవద ననపోతాళిడి మానంబు సీ; గును బో 
న్ లు హా. ది య ౧ 

నాడి రయంబునం బరవ నామ్షోణీ స్థలిక జూడ చే] డును వ్ నడి యా లమై 

కసవుపాటుకా లేదు (తోవాటచేకా, ... ......దన్నాంకోటకడ  ₹ండుమా 

ర్లు రెడ్డివా రినిగలిచి జగనొబ్బగండ, షం_గామధన_జయ, రాజ వేళ్యాభు జంగ 

బికుదు చెచ్చినవారు రావు అనపోతా సడున్ను మాదానేడున్ను రాజుకొండ, 

బేవరకొండ కెండుప్పురంబులు పందుకొని రాజుళొండ అవపోతా చేడు, దేవర 

కొండ మాదా నేడు వుంచుకొనిం, అమాభబానేని కొమారుడు పెడ పెదగిరేదే 

చేములకొండకడ సత్యగ 'జేవుని చాళుక్య దేనని కన్నడ దేవుని కంకాళటేనుని 

ఉదయన దేవు: చట్టి 'వేములకొండ రణరంగ స్థల వెరిరాజజీమా త పవన ఏకశిలా 

నగరసమిపళాతవరాజన్యదహనదావానల బెందప్రూడివిభా ళబిరుదు వహించి 

నవాడు రావు పెద వేదగిరం నేడు. ఆెపిద వేదగిరినేనికి రామచంగద్రుడున్ను కుమార 

మా దానేడు వుట్టిరి... +=... అమాదా నేనికి పిన వేదగరనేడు లింగ మ నేడు పుటి 
గ్ర 

రంద(గజుండు 44... les టు వింతలు నేం _డదిగాక మా 

“నెలటో | కోమటీవానిబిడ్డండట గోళకుండుడా సృషినేయవాడిశజా | భా 
IS SEE 5 AE EE MeN 

మి Sons నీసమక్షమం | దేనని చెప్పవచ్చు "నణహీ 
నిం డిమా-చనిక కొమా న (ను 1 ముటి గి మాచ, నిక ఆ ర వేదగిరి చేదే అన వేమా కెడ్డిత ముని మా 

బాశెక్టీనీగొ గొటి ట్రే తమ్మపడి' "గానంబొదిగించిన యాఅన వేమా రెడ వీన వేద గీరినేన్ని జంగ 

కమ్మ ప డిగాన బొదిగించి సింహళలాటబికుదున్ను బుచ్చుకొనియండిన చేద్దగ్గిరిెనే 

నితమ్ముడు లింగమేడే దాం. ంబులవా డైయుండి తవబంభ వర్లంబుల 

హిత పరిజనంబుల౮నార్చుక అమరులకు వెక్క సంబగు యుద్దంబు చెసి అన వేమా 
యి 

రెడ్డిని గొటి ట్రి తమ్మ పడి గానబొదిగించి (సి. IE సింహతలాటబిరుదును తేనచేత్ర చేత శీ; నాథుం 
డా 

దడి! కొంచుబోయిన సందికంతపోతరాజనే కొశారిని బు బుత్చుకొ “నెను. అంతకు 
hw. Tr వ బటంవును వజ వతరూత్తావాలలాలాయర అ వాలు బ్య 

వ. జ. 

ముందే అన చేమా రెడ్డికి పెద్దలు "పెద వేదగరినేన్ని తవ స్రపడిగాన బెట్ట వద్దని బుద్ది 
(కమంబుగా జెప్పిన ప రజెట్టనిన( సిదకిోేమటి వేమా కెడ్డియని యుండ పల సీ 

యుండగా నిందు? దప్పుగా. నన వేదా కెడ్డియనికలదు,) 



అనుబంధము. ట్ర 

సీ దన్న లకోటొద్ల నన్న పోతా ఇడ్లి తావిరుగుతలంపుతలంప వెతి 
టి G ర 

సింగయమాధవుంజీరిన యన వేము. డోడీపాటుకొఅంత చూడే తి 

కొమరగి హ్రడ్క శోరిసింగయమనమూాదు తనర బెట్రినబొమ్మ తలంప వెతి 
కు za 

సుర థాను మన్నన చూచుకొంటికిగాని వారతోదొరయట వలవదనవు 

గీ అనుపమంబు%6 గొమర వేదాద్రి నిట్లు | ఘనతరంబుగ'(దమ్మ పడ్డా నంబెటీ 
య ౧ డి 

యొరుల బుద్ధులు వినియిటుదొరల(బడోయు! విన్న బడితివి సెదకోమటన్న వేమ! 

ఈలింగమ నేనిచేత (శీనాథుండు సందికంతపోతరాజ నే క శాంని కొంచు 

పోయినపద్య ము? జగ నొబ్బగ ౦ డాంక ---ఇదియదా హృత మే, ఆలింగమ నేడే 

సోమకులము రాజులు మొదలయిన రాచ వారినెల్లగొట్టి కాలిపెండాన పొది 

గీంచెను, అన వేమా రెడ్డి మొవలయినహరినెల్లం గొట్టి తమ్మపడిగాన బొదిగిన 

పంటరెడ్డున్ను తమలోేతమరు భాష్మింపుచున్న విథం బెట్టిద నిన: = 

వా (శ్రీలాలిక్యుంు రావులింగన్ఫపతి శ్రీ పొదపద్భ ంబునక్రా 

వేలే రాజాఖ కోండరళ్ళయసుకుకా వీరాంకుంజూపీంత్రు వీ 

డేలాకంపయునొందె భీతి, నదిగా దీకాప్రుజాణండు దాం 

గాలాంజందుల తమ్మ మెక్కి నణకుకా గర్బూరమను న్నెక్కి నన్. 

ఉ. అంచఉతళాయరావు వీకుుదాంకచు రాజుల గొట్టి యంటెగీ 

లించిన మాదభూవిభుని లింగన్భ పాలంన కొప్పుగాక గ 

ర్వించిన నీకంటొప్పడునె వేమరు నల్లయ వేను రెడ్డి పో 

కొంచెప్పు దమ్మదెండెతిను గనూళకు సీ “హకలాటమేటి!న్2 

ఉ. ఆజిముఖాతిఖికులగు నల్లయ వేమనవీక భ్యదుండున్ 

రాజకులాభి రామ రణరాభు చలింగనృ పొల సీనుహాో 

రాజిత పా త్రీతిమ్మ దిని రాజ్య మునిల్సిరి యింక యేమునస్ 

లొనమ హిం (ప్రదుక్షయుకం తాజా మైక్ కురా జోరు చే? 



ఉట, వాదులు వాదవిద్యల సువగ్గముగాంచట యద్భుతం బె యా 

మాదయలింగ శౌరి గరిమంబుగ నల్లయ వీరభ(దుడున్ 

వాదముచేసీ చేపాము సువగ్షమయంబుగ వానియందియక 

'ఖేదముదక్కియుందు9 దల క్రిందయి (వేలుచు విజ్ఞవీగుచుక 

ఆపినసింగమ నేనివంకా వారం బెట్టిడనినవ సీ, వీరాగ9గ'ణ్యుండు వెన్న 

భూపాలుండు ఖ్యాతి "నేరాజుముత్తాత తాత --ఈపద్యమి నవజ కుదా 

హృత మేక మేదిని రా మరాన నెడు మేటివహాబికుదప తాప సంపా 

దన మన్న వోతజన పాలు (డు జేసినంజెల్లు గాక రా | పొదరిమ న్నెబందలక 

పాతంపురాజుల శేలనల్లు నే | ఆదటం దాండవంబు శివుండాడిన బోగులకా 

డం జెలు నేనీ 
hem య 

స్కీ, ఛప్పన్న రాజన్య సంగ గస్థలిలోన వాండెరాజని కానవచ్చు నిన్ను 
wid 

వికుదునూప్రుర రాజ ఫీకగ స్థలిలాఢేన' వాండెరాజని కానవచ్చు నిన్ను 

పర భేదనాట్ పపట్టభ దు లలాేేన వాండెరాజని కానవచ్చు నిన్ను 

సర్వ సర్మంసహాచక 9 వర్తులలాో నె వాందెరాజని కానవచ్చు నిన్ను 

గీ. చండభుజదండఖండితసకలవైరి | మండ లేశ్వరనుతకీ 8 పుండరీక 
రలు జావ 

పరిమ ళాపూర్షదిగ్టంతిబ లవిహార | ఆహితేనిర్రాత శాయరావన్నవోత! 

క. ఒక మెతుకున నొకనాశలి | ప్రికటితముగ దీరృరాదు పడివేవుర నీ 

వొక మెళుకున రక్షింళయవు | ఆకలంకా రాయరావు అవవోతాంకా! 

కో పమ్మెటసోముని శేపలి | తిమ్మని నల కొండవీటి దిక్కున మెరయం 

దమ్మటమువేసే7లిచితి | వమ్మక్కా రాయరావు అననోతాంకా! 

ఆయననోతమేనికి సర్వజ్ఞనింగమ నేదున్నూ వసంత రాయడు ఫుట్టిరం 
దగ్భజుండు: 

సీ సకలవిద్యా భ్యాస సావాపగరిమంబు నూటిమోటగ దోడు చూపి 

చాడు పః === ఇ త్భదిపద్య ముదాహృృత మే, సె గా 'భేయ దానంబు 



అనుబంధము. వీ 

(పాభవం బంటిమా (వూటలో డాటలోవువ్ర) రాదు | సురభూజరులవార్హ 

సాబగుపొమ్మ ంటిమా యొండునో పండునో యమొబుగరాదు | జలజంబు 

“వాగంబు చర్చింతమంటిమా మెజచునో వజచునో మెచ్చశాదు | కావముడేమువు 

నీవి గణుతింతమంటిమా కట్టన పట్టునూ కానరాదు | తోలుచూపక 

యుడివోక తూలివోక | కొమ్ము(గువ్వక కయికొండు కోర్కు_లనుచు | [పధన 

విజయుండు ఖడ్జ్డ నారాయణుడు | ఇచ్చు కవులవ శిగభూమాశ్వారుండు, 

శ్రీనాథుడు ఫర్వజ్ఞుని సముఖానకుపోతూ శారదాంబను Asa 

పద్యం:-ా సీ, సిచారటంకాల---ఇత్యాదిపద్య ముదడాహృతమే._ క ఏమిచ్చె 

రావోేరి యొమ్ములిళ్చె దధీచి యొమ్ము మ సా మ్ములను నె| మహిమ చే 

సెదవేర మాంసమి వ్బైను శివి కండలర్జులకు బం గారమగు నె | జీమూత వాహ 

నుం డేమిచ్చెరా వోరి యడిగిన (పొణముల్. విడిచెనపుడు | కర్ణుని తేగంబు 

ని రం చెదవు భట్ట చర్మమర్థికీ పట్టుసాళువగు నె 1 గీ పూనికలిం జెప్పం జూపంగా 

రాని యావ | శెన్నంోనాంటి చా వార్త లిం కేమి చెప్ప | (పధనవిజయుండు 

ఖడ్డనా రా యణుండు | ఇచ్చు కవులకు సింగ భూమోక్యరుండు. సత సింగ 

మేకు శ్రీనాథుంకు సమ స్యయి చ్చెన పద్య మ: ఏ కేక్ష) ళా త 

ఇత్యాదిపద్య ముదాహృత మే, ట్ ఇమ్మహి రావుసింగమను జేం[దు వసం 

తుని యావులెన్నుచో। గమ్మి దధీచిభానుసుతకల్పక మేఘులం జెప్ప నేలయా | 

బొమ్మిక వెట్టులాటలును బూని కలాసపు మొత్తులాటలబుకా | దుమ్ముల చల్లు 

లాటలును తూకిొని నీళ్లుల చబ్లులాటలుక , అశని యశుజుడు: క, భట్టనగ 

రుదంరూపము। భట్టన గా రాచ వేల్పు పాటించని యా।కొట్టరిరాజులకబ్బు నె! 

రట్టడిసక స్మర కికాంక రావువసంశా! చ నడవడిచక్కు గాద యొకనాడును 

పుక్కిటి చేదు మాన బే[ర్పడ వినం జెప్ప లేదు, "నుబండువునందును గాలిదా్తవు 

నీ | బడుగనినేలపొంద నని పొసివెసకా జనుదెంచికొడె జూ | పుడమివరించె 

వేడ్క.వృపపుంగవు రావువ సంత రాయనికా, 



6 శృంగార శ్రీనాథిము. 

శ్రీనాథుని గంభముల కాలనిర్హ యము 

అను వ్యా సమయునుండీ, —((ఇది (గంథాలయసగ్వస్వమున గలదు, 

శ్రీః కొ, వెం లక్ష్మణరావు గారిచే రచింపంబడినది.) 

“పని చెవ్పీషదంకయ హరనిలాసముయొక్క_ నిర్మాణకాలమునుబట్టి 

హీ యంబడిన యూసా, కాని హారవిలాసము కుమారగిరి రెడ్డి కాల మునందు 

రచింపంబడ బేదనిరయయ, శ్రీనాథుని చబధినుద శయందు వాయ (బడియెః నియం 

జెప్పు పూర్యపక్ష మొటిక లదు, ఇదివజకు (శ్రీ నాఘునిగుటించి (వాసిన నా 

రందరును ఇమే (వాసినారు, కాని ఇందుకు వారు కారణములను ఇచ్చియుండ 

లేదు. మన మాశారణములను ఊహాంచి నివారింపవచ్చును, హరవిళలాసము 

చిపర గంథయుళ నెంచుటకును 1400 లో రచింపంబడినది కాదనుటకును 

నారి విలాస గంభమున ౦దు చేవిఢమైన * యాఛారమును కాొనంబడదు. 

ఆది సమారగిరయొక్క. పెద్ద సెట్టికి నకితేయు జోయంబడినది. శావున నది 

కుమారగిరి కొలమునం టే రచింపంబడేె ననుకొనుట స్వాభావికము. కుమారగిరి 

చనిపోయివత్రరుబ*తె 30 సంవత్సరములకో 40 సంవత్సర మయులకో (వాయ 

బడిన దనుకొనుట యస్యా భొ విక ము, ఇదియుంగాక యోీో(గంథశఈునందు, కతి 

పతిని అతనిబంధువులను గుజటీంచి (వానీన యో క్రింది గద్య పద్య ఘలవలన 

కుమారగిరి సేవలో వీరుండగ నీ గంథముసు _వాసినట్లు నున మూహీంపవల 

యును. కాని, కుమారగిరి చచ్చిపోయినతీరు వాత నలుబది యేండ్లక వెనుకటి 

సంగతుల కము తెచ్చుకొని (వా"సెననుట పొసంగనేరదు... 420౪ 

'కొనురగి3 నృ పొలం వలన నాందోళి కా చృ్యతచామరతురం గాది రాజ్య చిహ్న 

ములు నడసీ యమ్మ హోరా జునకుం (బతి సంవత్సగోత్ప పంబునకుం దగిన = 44 

సుగంధ(ద వ్య్వంబు లాడంగూర్చయుం జీనిసింళోళత వాయి హుముదుంబిజల మోగి 

పళ్ళత నానాద్వీపసనగరాకరంబులగు. ధనం 446 += గాణ్క్యంబంలం 

తెప్పించియు =. లం సదావాముండును నస విఖ్యాతిగా ౦ చిన యవచి దేనయ 

తీప్ప[ ప్రభుం దక ఫా నాం డాసొనోనుండ'భ ఏబుస సుఖోఫవచిషు sere 
వి ఠం కొం 



అనుబంధము, 7 

మ, ఖుసీమారక్ సుక భాణి నిండుకోలు వై కూర్చున్నచో నీకఠా | భ్యస 

సంబు న్నుతీయించురా యవచితిప్పా*... చ, కుమార గిర్యధి| శ్వరుని వసంత 

వెఖభవముసర్వము నెక్కడ నిర్గుహీ"ంచుచుకా, కొమరగిరిరాజ చేచేందంహార్మ 

హీతుడు. క,.కొమగగిరి వసంతన్బపా |గవ.కవివరగ ధసార కస్తూరీ కుం|కుమశక 

ర్బూర హీమాంభ| స్పముదంచితబహా సుగ ధి శాలాధ్యగూ! ఇట్లువారవిలాసము 

వాగీయ “సృడు, కుమారగిరి బితికియం డెవ య, కొండ నీట్లో రాజ్యము 

చేయుచుం డగనయు అతినియొద్ద పెద్ద సిక్రిగా అవచి తిప్పయ. యుండెననియు 

జూపు వాక్యము స. "చెక్కు లుగ అవు, ఇట్టీవాక్య ములున్నను, 

నుమారగిరి చనిపో ముతరు వాత తిస్పవఅధి కార మూజీపోయినవీదప, వాదివార 

చేనోదబ్దు జాహాలం కిరి ర్తిశేషులై న యెన్నియో వళ్చర ములకుందరు బాత నీకావ్య 

ము రదింప(బడ్రియెసని వెప్పుటకం యె.  విషరీతి మైన సిద్దాంతము మటియొకటి 

యుండదు, ఇది కుమారగిరి రెడ్డి కాలమున రచింపంబడ లేదని చెప్పునెడల 

చెపధయు పెదకోమటి వేనా డ్డి కాలమున వాశియ లేదనియు, ఫీమఖండము 

అల్లాడ వేమవీరభదు9లం బ9తికి యుండగ 6 జెప్పంబడ లేదనియ, నొప్వుకొన 

వలసివ చ్చి విపరీత సిద్దా ంతేప్ళ ఏం* ము పారి ప్రించును ,..2 

ఇఛాసనయమయు లు. 

లోకల్ Il వాల్యూం... పె ప్రగంతాలూకా ,..కీమ్మారులో తిరు అదుపు, 
యు 

పతి అనే (గామములోనున్న శృంగాగవల్ల భ రాయని ఆలయములో *,.,8 నెం, 

దీనికి ఉ తరంపువె పుననున్న సంభంమాది శాసనము: 
అలలే మం చాట్ల 

(శ్రీశక వరుషంబుళు ౧౩౩౦ ఆగు సేట సర్వభారి వ సూర్షశిక 

శు ౧ సోమవారము కొమరగిరిపుకం శృం గారరాయనికి ము సంతత గాకు 

కాటమ రెడ్డి వేమా రెడ్డిం గారి దేవులు అము క చల నోనమ్మ 

గారికిన్ని తవుతండీ కన్నిభ రాజు గారికిన్ని సుకృతము'గాను నగరికి కాలాచిత 



ర్ శృంగార శ్రీనాథ ముం 

మూల్యరు సమర్పించి "పెట్టించిన బృందావనము నేసీవ వారికి శ్షేతము ఖ ౨ 

ఈ కైంకర్యము శృంగారగాయండు ఆ చందార్కము గాను అవధరించు వారు, 

లోకల్ ]] వాల్యూం 217 శ్రేజి (వాళుక్యఖీమవరంలో) దీనికి 

ఉత్తరం వెఫున శండో స _స్తంభంమో(దవ్రన్న శాసనం: 

స్వస్తి క్రీ శక వర్ణ బులు ౧౫౬. అగు నేటి ఆనంద సం] పుష్య బ 

౧౨ బుధవారము ఉ త్తరాయణ మకరసం( కాంతి పుణ్య కాలమందు (శ్రీమ 

ర_మూ రారాముచా భుక్యీ మేళర్మశీమన్మ హాటేవరంకు అబ్బాడభరాఃపొలు ని 

కుమారుడు "వేమా రెడ్డిగారి దేవులు జయినుల్లసానమ్మ తమకు నక్ష్రయ 

మౌొనట్రు గాను వీరా కెడ్డింగార ఆనత్మికమానను కమా రా రామభాళుక్య భీ మే 

శ్వరస్థానసమ్మతిన ఫ్టీమవరము వుత్తరసమి పౌనను కుమారీవది పశ్చిమదరిని 

నానాతో యాలపుస్పాల ఫలవృక్షాలతోటపట్టు.... ఎ. సర్వకరపరిహోరము 

గాను ఆచర్భదార్క_స్థాయి గాను ఖీ మేశ్యర దేవరకు జయనుల్ల సానమ్మ సమ 

ర్చిం-చెను, 

లాశకల్ 1] వాల్యూం (125 పేజి) దాకా రౌమంలోే కూర్చు స్తంభం 

చైెనున్న శాసనం: 

నపూకాటయక రేక ఇటువంటి కాటమ రెడ్డి వేమా రెడ్డిం 7రికి నిజ 

భృత్యు డైన కడియంమాచిశేనింగారు తనకు స్వామియయిన కాటమ రెడ్డి 

వేమా రెడ్డి గారికొచూరుడు కొమరగిరి రెడ్డి గారికిన్ని పొరిదేవులళున్ను అవ్షయసు 

కృళీకానట్రుగాను దాన్షారామ ్రీీ మేళ్యర (శ్రీమహా దేవరక్రు ఆస్థానిలా 

నుండపము కట్టించి సమర్చణ చేసెను, స్వస్తిశ్రీ శకవరుషంబుల ౧౩౩౨౬ ఆగు 

నేటి జయ సంవత్సర కా రిక కు ౧౫ భానునారం, 

లోకల్ 11వాల్యుం161 కజి; 

అనపోత ప్రభోః పత్నీ సపర్నీ ధరణీ శ్రియో? | అనేక సుసకాళ్లా ఘ్యైరం 

బికా నునుమాంబటి కాాకునూరగిరిభూ పొలర త్నాకరసు ఛాకరః | అనపోత్ర 



అనవుటగం ఫ్ ము త 0 

కమా "రేం దో లో కానందాయబర్గ తే! (శ్రీమక్కు_మారగికిభూమిప తేః కుమారో 

నీరాగ్న పోతన్న పతిః ఈరూదరాయి పగిలిపోయినది, 

II [స్వ స్తీ శ్రీ జ] యాభ్యుదయకాలి (వా (2) (హనృకకవరుషం 

బులు ౧ (4652) అస నేటి శోభకృత్సంవక్సర ఆ (క్వ జబ ౧౧బు 

నూంతు (5) ల (పాటి కేళవనాధనికిన్నీ రఘు(6) శాథనికిన్నీ శ్రీమకా మహా 

మండ (7) (కేక్ట్రర ధరణీవరాపహా మేవ (8) నీ మిసరగండక శాక సాళ్వస 

(2) ంబురాయని తెపంంసరా యిని తిరుమల య్య దేవ (1D (మహా) రాజూ 

అంగారు దండం (12) సమర్శిం చియి చ్చిన భూవానధర్యశా సవము.తిమ్మరుస 

య్య వారు మాగాయంక్ రానకు జపించి యాఎవనరించిన వినికొండ సీమలోని 

నూూతుల పాడు అని గాగ మానను, ఈ రెండు దేవళ్ళఅమృతపళ్ళకున్ను ఆంగరంగ 

వై భ వాలకును సమర్చించి... ...ఇత్యాది -- ఈపుణ్యము రాజుంగారికి విన్న 

పముచేసి యీజే్చనవాండు పొన్నమ రాజుం గారు. 

11] స్వ సీత్రీ జయాభ్యుదయ కాలివాహన శకవర్షంబులం ౧౮౬౫ 

అగు నేంటి శోభకృత్ సంవత్సర ఆశ్వీజ బ ౧౦ బు నూంకులపాటి ఛాయా 

ముల్లిఖార్డునికిన్నీ, వీ శెక్వరునికిన్నీ (శ్రీనువోమండలేశ్వర ధరణీవ రాహమేదినీ 

మీ సరగండకి శారి సాళువసంబురాయని తెబుంగురొయని తిరుమలయ దేవ 

మహా రాజాయుంగారు దండం సమర్చించి యిన్చిన భూదానధర్మ శాసనము. 

తిమ్మురు సయ్య మారు. మాకాయంక రానకు పాలించి యీనవధరించిన వినికొం 

డసీమలాోని నూంతులపాడు అని గాగ్గామానను యీశండుదేవళ్ళ అమృతపళ్ల 

కుశ్ను ఆంగరంగ వభ వాలకోన్ను సమర్పంచి యిచ్చినభూమి *. = +++ ఈప్రుణ్యాం 

రాజాంగారికి విన్నపముచేసి యీడేర్చివ వాండు పొన్నమరాజాం గారు, 

| స్వస్తిశ్రీ, శక్షవర్గ ౦బులం ౧౩౬౮ ఆగు జేంటి దుందుఖ సంవత్సర 

వైశాఖ శు౧౫ గు (శ్రుమక్మచోమండ లేశ్వర మీ సరగండక యేరు సాళువ 

శతెలుంగరాయ దేవరాయనింగారి నూకులపాటి అధికారి పోలమకరాటి 

22 



10 శ్రంగార శ్రీ సాథము, 

తికుపరాదాంగారు నూంయలపాటను ప్రూనూరిసందుక ట్టునను రాజుంగాం 

ధర్మంగా (పజలధర్మం గా అఆచం[దార్క తాను చెటువుకే ట్రించి (పతిష్ట 

చేసిరి, మంగళమహా శ్రీం జేయు, 

బింహోచలంమోాద 'దేవాలయందగ్గజ హాంసమూల 

పెద్ల్దశాసనం దిగువది; 
స్వ స్తీ శ్రీ) శకపరుషంబులు ౧౩౩౫౦ అగు ేంటి ప్టవ సం|| ఫాల్దున 

కృష్ణ 3 గురువారానను కనడ దేశమందుల సంబురాయనికొడ్కు తెలుంగు 

రొయండు తనకు అ ఫీష్టార్ధసీద్ది గాను శ్రీ నరనీంగవాథునికి నిత్యమును సన్ని 

ధిని వెలుంగను అఖిండదీపాలం రెండు సమర్చించెను. ఇందుకై పడ్రాదిదేస 

మందు (పొంత నిటు గొల్ల గార నరస బోయండు పల్లయబ్దబోయండును ఈ 

౨ రు పసానను మోదాలు ౧౦౦ సెట్టిరి--ఇత్యాది. 

బల్లేపల్లీలో చావలి వెంక కళ్ళర్లుశారియొద్దనన్న తామిళాస 
"జ ౧ లయం టు 

నము సకలు (వారిదగ్గర దీనిమూలనము చూచి నేను 

వోసికొన్నాను.): 

1 కళ్యాణం జగ తాం, 9 లీలామ్యాళబి తాం, 8 రమోవానేతొం, 

4 భపవకుఫవతాం ఫల్మాప్వైష్టః ర్ యన్మాళా, 6 విష్ణోః పాదాదుదీ ర్లేసురస | 

రత ఇవ (సోతసీ స్వచ్భవృత్తే వర్గేజాతస్సుజన్మా శరవణ భపవచ్చ క్షిమాకా 

(పోలభూపః | తస్మాన్మాచక్షీతీయదో జనిపహాతిభు వం యద్భు జేయచ్చ 

రత శ్లాఘామా(లే ముఖానాం వపాతిదశశితీం వ్యాప తాం భోగిరా 

ఇః| 7 తస్యాసీ దనుజో హాలేకివ హరి ర్నిస్సీమవిశ్యంభ రా! దానాధఃకృ 
తభర్ష (నూను) విజయీ వేమక్షమావల్ల భః | యేన(శ్రీగరసానుసీమ్ని వి 

హీఠా పాతాళగంగాజూోపాం సొపానాపళి రూర్చి తాతను భ్భృ తాం స్వగ్దాప్తే 

న్మిశేణికా | ఈ మూబత్రణీపత్తి 9 జేతూధిపో 10 తస్యానుతో వేఘున్ఫృప 



అనుబంధము, ll 

స్య మా ఛక్షితీశ్వతోే అబ్బమహీవి బాగ? (శ్రీకొండపళ్టీం నిజరాజభానీం కృ 
శ్వాసుఖీ దీవ్యతి ధర్మభుర్యః, 11 కులమివవినులం యశోయదీయం (తిజ 
గతివేష ఇవోజ్ఞ్యలః (ప్రతాషః | వితరణమి వచకుతం విశాలం భనతిచ వాక్య 

మివోర్జితం చరిత్రం | 12 జ్ఞాతౌయది నహీ దాతా దాతాచే తోసి భువి నచ 
వ. వాతా దాతాచభవకా  పెదళోనుటి నూ బభూపతిర్ణయతి, 13 సస 

ర్వాం పాలయ న్నుర్వీ ముర్వీళకుల శేఖరః| యందత బా త్ర న గహోరం తద్జాన్నప్ర కీ 

యోచ్య తే| శాశాచ్చే రసరామరామవసుధా సంఖ్యే జయే వత్స రే|మా శ్లేకృష్ష 
బుథాన్విత (పతిపద్మిపాొజచ్తే రనౌ 'కార్ముకం। Ss "ఇెదరోమటిక్షి తిప చేః 

(శ్రీబల్య పల్లీ ఫురం। (పా దాత్తూర్క య పోతనాఖ్య విదుశే దు వ్లశ్వరస్యాంతిశే స్మ 

అకలంక పకల భా పా కవి తామార్థాఖిషిక్తాయ, వి విద్వన్ని రూప్ రోజానానను భారి 

భోధి పూర్లచంద్రమ సే , గద్య శ్రీ బాణకవేః ప ద్యేపి తశ్ధా తభెవ కాళిదాస పక చేశ, తూ 

ర్యుయ బన్నయ సుధియః పౌత్తాం్యయ యజుర్టిధిజ్ఞాయ! ఉజ్బ్వలత రాష్ట్రభ్రాహే 

కవితాసామాజ్యపట్టబంధ స్య, పుత్తా్రాయాన్నయ సుక జే శ్రీ భార ద్వాజగో 

(తాయ అనుజేన పాణిబదరీక్సిత పాణినిఫణిత ఫణితిమా న్రేణ, (తిఫుళార 

సుకవిమణినా సంస్మృరయ్యి తే సలక్ష్మణం రాముం పొల్టుమి (శ్రీకంద గురో 8 

భంిచా క్షరమం(త్ర పోనరు కస్య, శిష్యాయ శిప్య పరిష దగా దాశ్షీ జ్య సత్కే_ 

టాక్షస్య్థ, దత్వా౫హోరం వెల్నాండా సా పెళ్వర్యం నృపాలకిః తస్య 

శ్రీ పెదకోమటి పుర సంజ్ఞా మకల్పయత,, అజ్ఞా స పోతనార్యోో్యపి (గామం 

సాన చ్ జ గ అష శ బల ఆష్ ణి (శ్రీమాచభూవ రాత్ | (శ్రీకృష్ణాప్పష. దున్మేష ముషీతా కేషకల్మ షం] పంచా 

శీత్యంళ రూపేణ విభ జ్యూన్ని న్న దాత్కు_తీ। తృతీయాఠిళం పీతృ్మప్రీత్యై విద్వ 

ద్చాంధవరాజయే! సీమాచిహ్నాని దేశ భాషయా లిఖ్యం లే... 4౪౭4066౬02౪ 

wore ann పతికి cn ౪60 === స్వదత్తా మీ త్యాది!! ప్దాన్యా, వలు 'నారజ్ఞనామా 

శ్రీ మాద భూప ేః] అకరోద్యచసాంభూమిః నిర్మలం ధర్మ శాసనం! (శ్రీజగ 

నొబ్బగండ స్య, 



12 శృంగార శ్రీనాథము, 

లోశల్ 48 వాల్యుం చజకుమిల్లిలో దొరకిన 

తామక'సనము: 

ఈళాసనయ మి6దిళా సనమ _దు దాతయయిన పెదకోమటి మాశాకెడ్డి 

కుమారుడగు తిప్పయ రెడ్డిదె. ఇది పెద్దశాసవము, చీనిముుండి ముంచుకంత 

యదాహకించుచున్నాను: 

శా కాబ్దే గిరి రామవిశ్య ణి తే. భా(జే గురౌ మాన 'ఛకృష్ణాయాం పులి 

చ్చే గణంధిపచతుగా గ్య మేకమూరుం ప్రరం! మాభాఖ్యం విదితాప్రభోగ మతులం 

ట్ర్ ల ¢ అబ్బ ఛాధాం గి ని జ తిప్ప రూజు లకః। పాడా ెజ్బయ బుక్క (బంక మల్లపమహామా త్యాయ 

నిశ్యాదరాక్... 4, ,,,మలాపహారిణీ ఫీమరధ్య త ర్యేదిసంస్లి తమ్! భోగ శ్వ 

ర్యాష్రసంయు క మేకమూరుం ప్రుగోత మమా! (పతాపరుద్రదేవస్య భాండా 

గారాధపస్యచ। యభిమామల్ల నార్య స్య పౌత్యాయ గులా కా లచే! యజయా 
జు య = లు 

మాళ్య చంద9 స్య నూన వే వయ శాలి నే; శ్రీపరాశరగో_ తాయ యజుళ్శాఖాయ 

ధీమ జే! బంక మల్లాఖ్య విపాయ దేవార్చనపరాయవ। ఆచండ తారకం (పా 

చాల్ (శ్రీమా౯ా తిప్పమ హేశ్వరః వివ 6కి అలి శి శ 49 +, సపదహోవముటి మా చేం, జబ 

నూమో స్తిప్పమహీపతేః | విడ్వాన్నర హరిస్స్వన్సు(న) మకరో ద్ధర్మశా స్రవం। 
శారీమా(తకే తం ళా సనం భావనార్థమేకాంగం। భదయ సరహరివిదుమే. 

(పాదా (య్యైబంకచు న్లయామాల్యేః, 

క ల్వపాముల శాసనము, 

1. శ్రీనాభస్య వరాహాదివ్యవపుపో వః పాతు దంహై9 చిరం 

స్యూతోన్నీ తమహీత లోపరితటీ నిర్యాతి ఛృం-గాంకు రా 

యామాత్మీయ జలోదితాం శశికలా మాళంక్యజాతః క్షణం 

ఫౌహాన్దైన విబృంభమాణ సలిలారంభో మహాంభోనిధిః. 

అ లీలాద్యూ తజితాం 8 భవతుభవతాం 4 తెమోహూరెతాం $ యనా 



అన బంధము, 18 

శా 6 తస్మాదభూత్. పో9లయ వేమనామా ౪ చేమక్షితీకో వృష'మేక పాదం 

రి మాచకత్షోణీపతిః 9 వేమాధిపో మాచవిభుశ్చ 10 చూడామణి్న పాణాం 

11 అభిమన్యుకర గా క్యా? 12 సోయం వేమమహీపాలో 18 శాకాబ్దే రసనే 

తాన్ని చంది సంఖ్యా ముపేయు షి! తర ణేవత్సనే జూసే. రాహు౫ర్రి స్వే 

దివాక లే! పీతుః వీశామహో యస్య బహ్మవిద్యా వితామపహా;। అశీక్ఫీ మే 

శ్యనో విశ్వా నగర్తిణీస్సోమ పాయి నాక్! వపట్క్భృ త ఫుగోడాేో శ్రీఫీమేశ్వక 

యజబ్వని। కో ష్ వేళ్ణా కేటా న్యాస న్నావాసా(న్ర్రీదివౌక సామ్! ప సట్సర్కీకగ్యా_ 

శాలాపప్రకి చా పర మేశ్వరః। పోతయాభో్యో మహావిద్యా నాసీద్య స స్య 

పీతొమహాః। పుండరీకద్భృశో విద్యా ఖండ చందిభృతోభిధా। గుండయార్య, 

పీతాయస్య నుండనం బ్రహ్మ సంత లేః। బ్రహ్మసూర్యాదినీ ద్ధాంత సింధుమ్యూ 

ఛాన కాది)ణా। జ్య్యాతిషజె ్యాతి పయేన త్రై కాల్య మపకోక్షితం। తారకబ9 

హ్మ్ తత్త్వార్థస్తావీంఛ దళ మేచకం। లక్ష్మ ణనుచరంధామ రామాఖ్యం యస్య 

చై వతం; అపార్త్రాసప తంతూనాం యేన గో దావరీతపే,ళూలాని పొపచోరా 

కొం యూప స్తంభా? పితిష్పి ౪ 51 తమ్మె హరిత గోతా య యజారామ్నాయ 

చేది నే నేనిత్యాన్న దాన పతిసే శ్రీనుతే పెద్దియజ్ఞ్య నె! పాదా త్రోలింగవిపయే 

ఖండ వాటా హ్నయేస్థ లే। Bee గామ Mas ర 

(శ్రీరాఘ వేశ్వర వీం త్య న్రాపా 3 ధరాధిపః'! అస్య గాశిమస్య సీమూ 

చివ్నోని జేశ భాషయా విఖ్యం లే తై---కలు వపాములం 'వేమవరానకుం మార్పునకు 

వంటి) ప్రగడ ప్రాలిమేర 'దగ్గణేక కుంటు కూర్చుకట్టుమో ందిరావి. అందుండి దక్షీ 

అమె పోంగ జమ్మి చెట్టున్ను ప్రట్లకు, ఆపుట్టకు దక్షీణయుఖమైన కునినుండి 

త్రీ్యకోడు చాంటి ఆగ్నో బుముఖమె పోంగాను నల్లంబుట్టమోందం గాను అన్నే 

యాన వన్నేజుమో చె, అవన్నేటిద శీ పడుమణుముఖమై కాంగా నంతనుండి 

కునిగా నుతృరపుముఖమై రాంగా నంతేనుండీ కునిగా నప్పడిన్ని పడుమటిము 

ఖమె' వచ్చి బేల్లంకుల పుట్టమో చెను, ఆపుట్టమోచే కునిగా ను త్తరముఖమై 

వచ్చి పంటకోడు మోవెను, దక్షిణానక ాబూరిఫొలముసందునకు ఆపంట 



14 శృంగార శ్రీ నాథను, 

కొట అవలిదరి 'నెబుతికి కొటూరికిబోయీ బండిబెరువు దాంటి ఆకోటి 

అద్దశే పడుమటికి వ న్నేటిభూలను కోడు ఊ త్తరముఖమై దాంటి నందమూరి 

పొలిమేర శీలా స్తంభము---వాయ వ్యావకు నాగులచింత ఉ త్తరానకు కుంటాను 

ఇట్టిక నూయిన్ని ఈళా న్యావకు వజ్టకోటీ ఆద్దకిని ఒజలనూయి, వీనులు, స్వద 

త్తాత్ విద్యాధి కారీ శ్రీ నాథో వీర, శ్రీ వేదుభూప కేశ శ్రీ వీరణారాయ 

అ స్ట లా 

శ సుకుటబు తామీ)శాసనము., 
య 

l కళ్యాణం జగతాం, 2 లీలాద్యూతజి తాం, లె భవతు భవతాం 

4, తమోవహాశేతాం 5 యన్న్మాళానిహీతం 6 తస్మాదభూజ్ 7 వేమక్షి 

తీఫ్కొ 8 మాచత్రోణిపతి 9 వేమాధపో మాచవిభుళ్చ, 10 చూడామణి 

ర్నృపాణాం, 11 యత్మ్యీ ర్రిగాన 12 సోయం చేమమహీపాలః (ఇటుతేర్నాత 
We ens చేకియన్ని ని. ) శా కాళ we చంద సంఖ్యా 

సేయమషి| తారకే వ ప్పూచ్చే రాహు స్టే సే దివాక చె! (పాదా క్ర లింగ 

శషయే వెల్నాంణి పుణ్య సీమని! హస నష. (పతీశే తక క 56] 

(గెచుం క సువుకుజ్హై ఖం, సాష్ట్ర న " గాష్ట్రభూతికం 4. అస్య గొ 

మస్య అష్టదిక్సీమా చివ్న్నోని sal స్తంభాః | ప్రూర్వతః తుంగ భద్రా, దక్షీ 

ఇతః పొటిక వాగు, పక్చిమతః తుంగ భ దా, ఊఉ త్తరతః తుంగ భ్ర దారా ప్టద 

శా దిత్యాదిావిద్యాధి కారీ (క్రీనాథో వీర్మశీ వేనుభూప తే, అకగో దాక 

రోవావాం నిర్మలం ధర్మ శాసవమ్, i 

పొన్ను పల్లి తామిశాసనము. 
ap) 

1 కళ్యాణం జగతాం 2 లీలాద్యూ త, 8 భవతుభవతాం, 4 తేమో 
హశేశాం, ఎ యన్మాళా, 6 తస్మాదభూత్. 7 చేవుక్షితీకో 8 మాచక్షోణి 
పళిఖ 9 జేనమాధిపో, 10 చూడామణి ర్ష్భృపాణాం 11 అభిమన్యు కర గాహ్యాం 



అను(ంధ ము, 10. 

19, యక్క ర్రిగానసమయే-సోయం వేమమహీపాలో భూపాల 
పరమేశ్వరః | భూ దానవీర మార న్యా ధీకోదాత్త  నుశోల్రెరలి 

శాకాబై రసనేేతాగ్ని చందసంఖా్యా ముపేయషి | తొారణీవర్సళశే సౌ 

చ రాహుగ్రనే సే దివాక బే! పఫుణ్యాయాం కృ స్పవేశ్రాయాం (_శీనో మేశ్వర సన్ని 

భొ| సమక్షమ(గహ లేభ్య స్సృమాయాళి ద్విజవ్మ నామ్! మండూకశల్య వ్యఫక 

సర్ప పాణాఖిర క్షణాత్ | ఆసేదుపాం పండితానాం కులేపరకహితాఫి ఛామ్। 

జాతాయాప స్ట సంబసూూ లేసూ srs Se he 

యిచేసుకృ ాత్మ సే! భూ లేక ధన న్యంతరయే Ws 

రార్యా య పండి లేం చాయ సీమ తే! న. on సీరాయాం వెలనాటిస్టలే 

శు భ్లే| కృష్ణ వేళ్తా మహానద్యా దక్ష త్వా గొధసిస్థితమ్। పొన్ను పల్ల్యాహ్వయం 

(ట్రామం సర్వ సస్య సమన్వితమ్, వాషకూపొని. సహితం సాక్షతోదక పా! గక మ్ మ్ 

భుజ్యు తాం త్యత్ను క్ర్రపొతపారంపగ్యా దితి బు)వళ | కర్మణా మనసా 

వాచా (పొదా దాచం ద తారకమ్, ఆస్య|గామస్య చిహ్నాని దేశభాష. 

యాలిఖ్య చే: పొన్నుపల్లి'వేవువరానకు తూర్పునను మూలనూతులకుంట, 

గంగులవానికుంట, చవాగునడిమి కలువలవానికుంటను, గరుడ నిజువ్విన్ని, 

ఆనగ్నేయానకు మోటవరసందివాగున్ను, దక్షిణానకు నెమిళ్లకుంట వాగున్ను, 

నక్కతిప్పలంన్ను, నెబుతికి నో నెలకుంటలసందుకు వచ్చే వాగున్ను వదిరెవా 

గుళ్నుు పడమటికి గుల్లే పల్లెచెరువున్ను మల్లమ చెరువున్ను, చవటకుంటలు 

రెండున్న, ప గురు న్రుకుంటు, వుత్తరానకు కర, యరాళా న్యానకు 

బండగ్లడొంక్క మొగడొంకను రాంగాను వాగర్తను "వెలగకుంటాను తోొగకుం 

ను సీమా చిహ్నలు. స్వద తామి త్యాది. విచ్యాధికార శ్రీకి నానే వీర, శ్రీ వేకు 

భూప తేః అకరోదాకగో చాచాం నిర్మలం ధగ్శకా సనం! 

పొన్నుపళ్ల తామ) శాసనము, If 

1 కళ్యాణం జగతాం, ల్తి లీలాద్యూతే, 8 భవతుభ వతాం, ఉతమోపహా 

కేతా 5 యన్యాశౌ, 6 అస్మావభూక్ , 7 జేముక్షీ సీక్ 5 మా చటోణిపరిః 



16 శృంగార శ్ర తీ సాథము, 

9 వేమాధిపో 10 చూడామణిర్నృపాణాం 11 యజత్కీ_ రి గానసముయే 

12 సోయం వేమమహీ పాలో భూపాల పరమేశ్వంః। భూదాన నీరమూర్గ 

నో ధీరోదా త్ర గుణో త్తరః। ఖరావు రా మేందుమి తే శకాచే సర్వభారిణీ! 

ఉపర = స సహసారికా వ మాసే చాశళ్ళ యజూ హ్వయే। నే శ్రీ (శ్ర పెర్య విళ్ల న స్య 

కథా త క అకర్భృకాణాం సాం గానా మా ద్యానాం పదసొం నిఖేః। 

ధిట్టభా సదా ర్య స్య పొ తా9యబహ్మ వాదినః అష్టాదళానాం విద్యా 

నా మధ్వన్య స్య మహద్వను। ఫుత్తాంయవిళ్ల యార్య స్య చేద వేదాంగ వేదివః | 

ఆయు శక్వేదంచ. సాష్టాంగం నిర్షిగోధముధీః నే! 16 ఫణిరాజ మహాభామ్య 

ఫకి[_౩ "పర మేస్టి నే, పం మం... మోమాంసా మాంసళాత్మ నే 17 

కణభుగ్ద 9ధితి గ్రంధి సింధుముం ఇ*సభూ భృ తే! అక్షపాదమక్మ పేక పక్ష 

లీక్సతి చేతనే; 13 త సె కాళ్ళపగో తయ సింగనా ర్యాయథధీమ తే తేేశాంతాయ 

శివభ కాయ యదు రామ్నాయ వేవనే। 19 పొ)దాత్తి త్రింలింగవిషమే వేల్నాండో 

ర్రీపినీుని | కృష్ణ వీళ్తాతరంగి ణ్యాః (పతీశే పర్య వస్టితమ్। 20 పాన్నుపల్ల్యా 

హ్యాయం _(గామం నిధానం సస్య ఫఎపదామ్! BO: స్తాష్టభోగం భారా 

| 

పూర్వం థరాధిపః' 21 త ఫా. చిహ్నాని దేశ. భాషయాలిఖ్యం లే +. స్ట 

ree + = ఈళా న్యానకు సీన్నకుంటసీ మలు = (శ్రీనాధభట్రరుశా సనాచార్య 

దక్షిణ భగం వకటి--- స్వద తామ త్యాగి, విద్యాధికారీ శ్లీరనాథో వీ5శీ9 వేను 
వావ్ 

స తః! వ్ 

నందమూరు తామిశాసనము, 

పేర ఫ్య్టాణండగి తాం లీలాద్యూలీజితాం లి భవకుభవతాం శీ తమో 

హళశేతాం 5 యన్మాశానిహితం 6 తిస్మాదభూత్ 7 వేమక్షితీకో ర మాచ 

మేణిపతిః 9 వేమాధిపో 10 చూడామణిర్నృపాణాం-ా పెదకోమటి వేమ 

భూపతిర్టయతీ 11 సోయం వేవమహీ పాలో భూపాలపర మేశ్వరః | భూ దాన 

వాన వ గన్ ధీరో వా త్లగు$కో ల్త్గః। శ్రీరజా కాచే బి రాను రామ రాను చం గాగ 



అనుబంధము. ] 

సమ్మి తే! ఖరమార్షత౦రొంోదళా పం నితొాయాంచాప గేరక్కా పరవాదీభిసింపా 

స్య నృసీంవా స్యమహాత్మనః। ప్రణ స్ప్రే వేద వే వేదాంగ నిద్యావిద్యోతి తాత్మనః 

సోమసు త్బార్వభామ స్య శీ9 ఫీ మేశ్వారయజ్బునః। పవసోభయదంళస స్య ప్ర 

పొ ళతాంయామితౌజసః | అకర్హ్భృకాణాం సొంగానా మాద్యానాం పచసాంల 

నిభేః। పం పొ'తిభటస్య పవితాచారళా లీనః | పుత్తాాయగుండయా ర్య స్య 

పొండి త్యందంపురోధ సః| మండిత స్యయక్వోవైః శరకాంచవిపొండు[):! 

తల నా న “య్ Pye క బృ్రన్మా నూర్యాదినిద్ధాంకజ్ఞాన వైజానీకాళ్మ సే! క్రీ) రామ స ఏ § 

వివ గ్రాఖతి వేక్ చే! నిత్యాన్న దానకౌండాయ (బనహ్మావర్శ సృసళాలిన| అనై శ్రహౌరిలే 

గ తాయధీమ తే సెది ద్దియజ్ఞచే।పాదారత్తిలింగ విషయే కండ వాటాఖ్య నీమని। 

శ్రీనందనూకు నామానం (గామం పారే మలాపహం అస్య! గమస్య సీమా 

చిహ్నాని దేళ భాషయాలిఖ్య సే. + + "83 ++.విద్యాధి కారీ (శ్రీనాఖో వీర (శీ జము 

భూప ఈః| అకకోదాకతో బాచాం నిర్మలం ధర్ముశా సనమ్ వీరనా రాయణ స్య, 

ఆలపాటి వేవువరం తామ్రశాసనము, 

1 కళ్యాణంజగ తాం, 2 లీలాద్యూతు ౫. భవతుభవతెం 4 తమో 

పహాశతొం 5, యన్మాళానిహితం, 6 తీస్తా శ్రదభూల్ 7. చేముక్షితీకో 

ర. మాచక్షోణి, 9, వేమాధిపో, 10. షన. 11, సోయం వేమమహీ 

పాలో 12 శ్రిశాకాదైే పయోరాశ రామరామేందు సమ్మి తె | నంద సే 

న శిపర్శాత్యాం రవిగహే | పితుపితావ హో యస్య మహ 

నీయ యథోనిసు | మాధవో చావు మేఫావీ శశ విద్యా నవా మూ ఏత 

మహో మవోవీద్టైణల యస్య (శ్రీగులందయాఫేఫం | వేదాదినాం విశున్దా నాం 

విద్యానాం జన్మ్మమందిరం | ఇాపాన్నుగ హాదమ్లో లనీ నైన రసీంహమర్శత్సం 

సిద్ధః | సకలకవిపార్వభామో మాధవభట్టః వీతాయస్య | (శ్రీవిశ్వేశ్చర 

విదుషే భారద్వాజూన్వయా వత సాయ "స్మయవిరహిశాయ కె తెసి సె విద్యా 

క పుణ్యాయ | సొద తృరిలింగ వివయే వెలా లంత వన 

బి 



1వ సృంగార ప్రనాథము: 

రమే | తుంగభ్మదా తరంగిణ్యాః (పతీశే పర్య వస్థిలం। ఆలపాశురతిఖ్యాతం 

(గానుమాచంద్రతారకం | సొ ప్రగ్య పాష్టభోగం ఛారావూర్వం ధళొ 

ధ్పః | అస్య_గామ'స్య సీమా చిహ్నాని షు De అత్య లత. 

నిద్యాధికారే (శ్రి శీ'నాథో వీర్మశ్ శమభూపలేః | అకరో దాకరోనావాం 

నిర్మలం ధర్మశా సనమ్! విరనారాయణ'స స్య, 

రుద్యావరం తామ ఫొససము, 

1 కళ్యాణంజగ తాం, 9 లీలాద్యూ తేజి తాం, 8 మానుపాకొర్క 4 

శమోహశేతాం, 5 యన్మాళా, 6 తస్మాదభూల్, 7 చేమక్షితీకో 8 మాచ 

శ్రొణిపతి, 9 చూడామణిర్నృపాణాం, 10 అభిమన్యుకర_గాహ్యాం, 1l 

యత్కీ_ ఓ గానసమయే 12 శీ శై శేసీరయాలతాం, 18 ఫా కాదే శశి వార్తి విశ్వ 
అం జలా @ | ద థి 

గణి తేవే వికార్యాస్వాయే[మా నే మార్దశిరోభిధి గహపతొ చాపంపమా నే 

దుష | సోయం విప్రగణాయ జేదనిదుషే భారాపయువూర్వక ౦ | (గాము 

రుదవరాస్వ్యాయం గుణనిధి (శ్రీ వీరనా రాయణః! ((క్రియాపదములేదు. 14 
9 జ దా! ఆర్య న్య జ ర అథాస్మిళ వేమభూపతినా సా స్టైక్వర్యం సాష్ట్రభోగంచ సర్భమ న్యలయా 

దశ్తే కోబభూమివిభూవ ణే రుదవరనామని_గా మే వేదళాస్ర్ర పారంగ తాః 

(శ్రౌత స్మార్తానుష్టాననిష్థా అనూచాన సంళేతేయః (ప్రత్మిగహీతాలోొ వర్ష్యంతే 

15 (బహ్మసూర్యాది కదం వాలు నునా! ప 

సీం కాల్యహపరోత్షితం, 16 సోయం పోతియిభిట్రస్య నజ నప్తా గుండయఖట్ట 

స్య పౌత్త్రః "పద్దియద్చానః వః 5 పు త్త్రః గంగా భర జ్య్యాతిషి కాగ జస్మా హా 

వంద్రజ్యాతిషికః హారిత గో ఈః (త్రయ్యన్త్రింళద్భాగః య 

చిస్నా జ, స్వదతామి త్యాదిలావిద్యాధి కారీ శ్రీ నాథ్లోవీర శ్రీ హాస లే? 



అనుబంధము. 19 

మూలంహార మ్మ కొొండమోా(ది శాసనము, 

ఈశాసనమును అమీనాబాదుకుఫోయి, నేనే పహకశీలించి వచ్చితిని, 

అది కొండమిద గుడికడ జారుబండ సె చెక్క_బడియున్నది, ఇరువది బంకు 

లున్న వి, రక బంతుల స్పష్టముగా చెక్క_(బడినవి, అవి యిం దుదావాకిం 

పంబిడ్తిన "రండుపద్య ములు, 113 బంతులు అక్షర యులు పయిపయిని జెక్మ 6 
| సొ 

బడినవి గావున కొంతకొంత 'వెతిగపోయినవి, చదువరాకున్నవి. అందు 

పడిదరము రూలంగనారు పలకలూరు _గామముల సీమా చిహ్నలు వారియంబ 

డినట్టు కొంతకొంత చదువందగియండుటచేం దెలిసికొనంగల్లి నాను. “విత 
అతి 

రుం డన్న వేమభూ పాలండు అని స్పష్టముగా కాసనమున( గానవచ్చుచున్నుది. 

ఆశెండు సీసపద్య ములు నొక్కనివేం. జెక్కంబడినవే.. పెదకోమటి నేమా రెడ్డి 
Ey a న wi జ్ 

నాటీ వే, 'మొదటిపద్య ము అన వేమా రెడ్డిధర్మమును జెబ్బనటె, 

సీ కాకాబ్బములు సహస్ర మును నిన్నూంటతొంబదియెనిమిది యగు భ వ్య సంఖ్య 
గలిగి యొప్నాశెడు నలవత్సగంబుక మాఘమాసము ఫూర్చిమాదినమున 

బె ణి ళా 
వికో _శ్పరుం డన్న వేమభూపాలుండు తమకుల స్వామిని కన్చుతకి రణ 

రేఖావతంఒకో (డ్రీమాలంనారమ్మ కఖిలజగన్మాత్ కంగరంగ 

గీ భోగ సంసిద్ధికై ఛారవోసి యిచ్చె గాచు ములుమూండు శ్రీ కోటగూమియంగుం 

బడిదరమునూలగార ంబ(నృపలకలూరోదానఖచ రేం దుడా చంద తారక ముగ, 

సీ, కిమపరిపా ప్ప సామాగిజ్య సింళో సనా ధ్యా సీయై యఖిల రాజాధి రాజ 

పర మేళ్వరుం డాజి పాద్దుండం ఇదకోమటన్న వేమాధీకశుం డర్గి సురభి 

తన కూర్మి పీనకండి9 యన వేమభూపతి చేసినప్పుణ్య మూర్జితము గాణ 

న్ గార్తిమములుమాంటి కెల్ల కాలంబు భోగ శ్వర్య సర్వమాన్యతల నొ సగ 

గ] నంబికకు మాలంగొరమ్మ కఖిలజనని కర్రలా భు వనమో హాన ముగాంగ 

సమధికోన్నతి నభింకషంబులై న గుడియంబా కారవలయంబుం గొనురు 

మిగుల, 



కొండూరు నొసనముః 

ఇది గొప్పతా[మళాసనము, అమ్ముదితము, ఓరియంటల్ ల బరిలో నున్న 

ది వి సరఫీతివే సమముగా నుదాహరింపం జూలకున్నాడను, వో మరీచి 

(బహ్మణః పూర్వం [బ్రహ్మణ్యం 'కాళ్యపోఒజని | జగత్చితామపహో య'స్య 

సాక్షా దేవః పీతామహాః, *.. *..తేదన్వయే సముత్సన్నా (బన్మాణ్యా బ్రహ్మ 

వాదినః| యజ్య్వాన సృర్యయజా సాం దృస్టాంతా దృష్టీ పొవనాః। "లేషూం మహో 

న్నతే వంశే సంజాతో రాజభూషణః | సువృతో రుచిరః క క్నీన్ము కామణి 

రివ ద్విజః] సర్వజ్ఞతా మనితరాస్పద మిశ్వరత్వం। లోకో త్తం సునరిత౦ 

జితమన్మథత్వం | అశ్నుపసాదమవీ సత్ఫలదం విలోక్య।యం చందభూపణ 

మితి (ప్రవదంతి లోేకాః,,,..విశ్వం విస్మయతే య స్ఫ్యగుణగామైః 

(పతిక్షణం ససర్వజ్ఞః డ్రీయాళ కి రాత్మా యస్య తేపోమయః + .+ + +.త'స్య 

(శ్రీచంద్రభూపణావాగ్య స్య చరణపరసీజ 4 ...రౌజాధిరాబో మహారాజ 

పర మెళ్ళ ర్యశ్ళీమన్మహామండ లేళ్వర (క్మీవీరబుక్క భూ పొలః +. ++ *చందభూ 

పాచార్యాయ.., = “రిపుబలారణ్య సముళ్మూలన నిజభుజ శమవిజ యమ హో 

త్సనం,.. 1. సమర్చితవ*క౯- కించ (శీచందభూపణా ఛార్య పద సంక జయో 

“స్తథా (గామం కొండూరునామానం బుక్కశ్రాపతిరార్బయత్ ... ,., 
యతీం(ద స్య(క్రియాళ క్రిగుకోః | పీతయే డ్రీచందభూషణాచార్యః ... కొం 
డూరునామానం [గామం ద్విపంచాశళ ద్వా హ్మ ణేభ్దః జాయ (కియాశ కీ, 

గురోరుప దేశయతి నామ్నా Sie య. నామ ప్ 

నవనాథ చరితి వీధికో నుండీ, 

ద్వి ఒకనాడు మద్భాగ్యయోగంబుకతన్క శీరముహనీయ। పనిగ్గిం జె 
పేసయ, (శ్రీమన్లి కార్జున శీరీమహాలింగ, సర్వలాేకోత ము సామాగిజ్య భార, 
నిర్వాహక పాఢనీతికేో విదుండు, కుహనాబిరుద జైనకిోేలా హలు డు, మహీ 
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తబిజ్ఞలరాయనూనమర్గ నుండు. 'సన్నుతశై వదీక్షాగురుం డసమ్క సన్నాహా 

గజపతి సప్తాంగ హరుడు, శ్వేతాంబర _పొణ వితత జీమూత, జాతముపో 

దగ్గ జంరూనిలంబు, పరపమయాంభోధి బడబానలంండు, వపరశగ ణాగత 

వజపంజరు(డు, మల నుమా క్తిక కంఠమాలిక మెజయం గర భూవపణంబుల 

గలవజరుచులు, పగగి నభోమణి పభలమె నడల, తళతళమను నవతేంప 

మాణిక్య, అలితకాంత లం కపోలనులవె. బొలయ,  సవరగా జుట్టిన జడల 

"నళ్తైమునం జివురు కెజూయమించిన పాగ మెటయ పొలుపుగాం గర్బూరమున 

మేళవించి, పలుచగా నలందిన భనీతాంగ రాగ, సన్నుతోజ్జ్వ్యలకాంతిచందది 

కల్ జనుల, కన్నుంగల్వలకు వికాసంబు నెజప, (ప్రమథధనసర్షము గొల రజి 

తాాడ్రిరూంద, (పమదమారంగనున్న పర మేశుండనన 4. 44442 44 రూడి 

కెక్కిన మునీం|దులః తత్త (విదులు, మలి పద వాక్య పమాణజ్ఞులగుము, బరగు 

విద్వాంసులు బహువిధకావ్య, చాటకాలంకారనెపుణిజాల్క జాటువ 

కెక్కిన సత్కవీశ్వరులు, నల రాగదోషంబు లాలు నెన్మిదియం, వొలంగించి 

గుణము లైదునునెండునెలమిం దలకొని గాతరీయం తమ్ముల నేర్చు, గలిగి 

వానకి నెక్కు గాయకోత్తములు ౩4. 44, 4444. దొరలు భృత్యులు నమా 

త్యులం పురోహితులు పకచారకులు రాయ బారులు వైద్య, వరుల దైవజ్ఞులు 

ప సల { శిఠిశి కశ 4 ధన తి ప వరు (గొలువ త్ == నికుపమళివతేత గ నిర్మ లమతికి, పెొనను 

ను సర్వథా పాలిశేష, కోవిదనప రాయగు ఇశిఖామణికి, దుర్వార డైన 

నింభురమృ గం దువకు, సర్వజ్ఞానకు ముకి శాంతేరాయనికి, 

చాశకారామ శాసనము, 

“శకవర్గ ౦బులు ౧౩౦౩ గు నేంటి వెళాఖ శు ౧౦ గు” 

వీ నందిదీపావళి నాట్యకల్యాణ హోమ శనివారగయార్క_మండపములు 

తిరుచుట్టుమాలియ డివ్యలింగంబులు గుళ్లువ జంపు జాళోటనోఫు 



ల్లి శృంగార శ్రీనాథ ము, 

రయులు పొాతాళభగేహనులు సోపాన భాడాంగార నివిధ ధా న్యాలయములు 

వంటయిండ్లు (?) సతుర్ష్వ్యారవాటములు (ను) పేమదాక్షా రామ ఫీమనాథు 

గీ నగరగాచందతారకోన్నతులు దిశల | వెలయజేయించె నన వేయు 

( వేచురానుని) | విజయ చండగ్భమునినీ జగ కొబ్బనండం కహిత | ఖండనోద్ధ 

తదోర్ష ండమండశుం ను. 

సీ అమర్శాద్రిీ మేశ్యరావా స మిష ప్తకయు శ్రీస ప్పగోదావరంబు 
వలయా దలేందంబు వ, జంపుజాకోట కలస్యతంబులు గోపురములం 

తిరుచుట్టుమాలియ యర విందబాండ మమ ర్ర్యలోేక ము నాట్యమండపంబు 

పరివారి చేవతాభ వనంబు లీచతుర్ణశభు వనమ్ములు (బొ రకముల 

గీ, కనకకుంభతతులు గాంగ దాశ్షారామ, మన్నవీ (పోతి) వేను నానుజాండు 

కడు నప్రూగ్వషృష్టి గావించి వాసన కెక్క (శ్రీ వేమ నిీయఠేయళు(డు?) 

దా [ప కాళభారతీయోగి కావ్య ముం 


